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The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, 

Australian Modification (ICD-10-AM) – Tabular list of diseases.  
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Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, 

Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.  

Šesta izdaja.  

 

© Avtorske pravice:  
To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami.  
SZO (WHO) je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo knjige MKB-10 (2. izdaja) Nacionalnemu 
inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno 
razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda. 
 
Avstralska vlada je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo publikacije Nacionalnemu inštututu 
za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno 
razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeprav je bila točnost informacij v tej publikaciji zagotovljena z ustrezno skrbnostjo, Nacionalni inštitut 

za javno zdravje ter njegovo osebje ne nudijo nikakršnega jamstva ali zagotovila, da informacije, 

navedene v tej publikaciji, ne vsebujejo napak, ter ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali 

posledice uporabe te knjige. 

 

 

Uporabniki tega dokumenta lahko prispevajo k njegovi reviziji tako, da kontaktirajo: 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Zdravstveno podatkovni center 

Trubarjeva 2 

1000 Ljubljana 

 

ali pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov  mkb@nijz.si 

mailto:mkb@nijz.si
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UVOD 
 
Razvoj MKB-10 
Posodobitve 
Razvoj MKB-10-AM, KTDP in STKOD 

 
PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI 
 
NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM 
 
POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO 
MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI 

 
SEZNAM TRIMESTNIH KATEGORIJ 
 

PREGLEDNI SEZNAM VKLJUČENIH IZRAZOV IN PODKATEGORIJ 
 

1 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni 

2 Neoplazme 

3 Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen 
imunski odziv 

4  Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni 

5 Duševne in vedenjske motnje 

6 Bolezni živčevja 

7 Bolezni očesa in adneksov 

8 Bolezni ušesa in mastoida 

9 Bolezni obtočil 

10 Bolezni dihal 

11 Bolezni prebavil 

12 Bolezni kože in podkožja 

13 Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 

14 Bolezni sečil in spolovil 

15 Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij) 
16  Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

17 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti 

18               Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso                       
uvrščeni drugje  

19 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov 

20 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti 

21 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo 

22 Kode za posebne namene  

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/klasifikacije_sifranti/mkb/ks_seznam_trimestnih_kategorij_v04112020.xls


PRILOGA 1: MORFOLOGIJA NEOPLAZEM 

PRILOGA 2: POSEBNI SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI 

 

 

PREDGOVOR 
 

MKB-10-AM je avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih 
zdravstvenih problemov. Šesta izdaja MKB-10-AM nadomešča peto izdajo iz leta 2006. MKB-10-AM je 
razvil Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH). NCCH so pri razvoju svetovali člani 
svetovalnega odbora za standarde kodiranja ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje, ki 
vključujejo strokovne klinične razvijalce kod in klinične strokovnjake, ki jih imenuje nacionalna komisija 
za klinično skupino primerljivih primerov (»Clinical Casemix Committee«).  

 

Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH) je bil ustanovljen 1. januarja 1997 ter je rezultat 

združitve nekdanjega Nacionalnega centra za kodiranje (»National Coding Centre« - NCC) in 

nekdanjega Nacionalnega referenčnega centra za klasifikacijo v zdravstvu (»National Reference 

Centre for Classification in Health« - NRCCH). NCCH sestavlja: 

 

 NCCH (Sydney), ki ima sedež na Sydneyjski univerzi in ga financira Program za razvoj 

skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje; 

 

 NCCH (Brisbane), ki ima sedež na Univerzi za tehnologijo v Queenslandu, financirajo pa ga 

Program za razvoj skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in 

staranje, Avstralski inštitut za zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in 

Univerza za tehnologijo v Queenslandu. 

 

Razširitve, razlage, spremembe, dopolnitve ali popravki ICD-10-AM, razen tistih, ki jih odobri NCCH, 

se ne štejejo za uradne in se ne smejo uporabljati. ICD-10-AM predstavlja najnovejša dognanja 

kliničnih strokovnjakov, patologov, epidemiologov in statistikov tako iz javnega kot zasebnega 

sektorja, vse prihodnje spremembe pa bodo obravnavane z obširnim posvetovanjem in zastopstvom 

ustreznih uporabnikov. 

  
 

ZAHVALE 
 
MKB-10 
 
Od šeste revizije iz leta 1948 dalje periodične revizije usklajuje SZO. Hkrati s širjenjem uporabe 
klasifikacije se je razumljivo okrepila tudi želja uporabnikov, da bi prispevali k revizijam. Tako je deseta 
revizija plod obsežne mednarodne dejavnosti, sodelovanja in usklajevanja. SZO se zahvaljuje za 
prispevke številnim mednarodnim skupinam strokovnjakov ter skupinam strokovnjakov in 
posameznikom iz 
številnih držav. 
 
SZO se zahvaljuje Sodelovalnemu centru SZO za družino mednarodnih klasifikacij s sedežem pri 
»Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information« (DIMDI) v Kölnu, Nemčija, in 
zlasti predstojniku centra, dr. Michaelu Schopenu, za pomemben tehnični prispevek pri posodabljanju 
besedil in pripravi elektronskih dokumentov, ki so bili uporabljeni za pripravo te različice MKB-10. 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/klasifikacije_sifranti/mkb/ks_morfologija_neoplazem.xls
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ks_posebni_seznami_za_prikaz_umrljivosti_in_obolevnosti.xls


MKB-10-AM 
 
Pomoč in podporo pri pripravi Avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne statistične 
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM) so 
NCCH nudili avstralsko ministrstvo za zdravje in vprašanja staranja, Avstralski inštitut za zdravje in 
socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Komisija za klinično skupino primerljivih primerov 
Avstralije.  
 
Klinične in tehnične odločitve o vsebini preglednega seznama in indeksa so zagotovili člani 
svetovalnega odbora za standarde kodiranja (»Coding Standards Advisory Committee« - CSAC) pri 
NCCHC ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje (»Clinical Classification and Coding Groups« -
CCCG).  

 
 
UVOD 

RAZVOJ MKB-10 

 

Klasifikacijo bolezni lahko opredelimo kot sistem kategorij, v katerega uvrščamo bolezenske entitete v 
skladu z izbranimi merili. Pri klasifikaciji lahko uporabimo razvrščanje po različnih oseh, za katero se 
odločimo, pa je odvisno od tega, v kakšen namen bomo uporabljali zbrane statistične podatke. 
Klasifikacija bolezni za statistično uporabo mora z obvladljivim številom kategorij zajeti celotni spekter 
bolezenskih stanj. 
 
Deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično 
uporabo je zadnja v vrsti revizij klasifikacije, ki je bila sprejeta leta 1893 kot Bertillonova klasifikacija ali 
Mednarodni seznam vzrokov smrti. Po- poln zgodovinski pregled razvoja klasifikacije je podan v drugi 
knjigi. Naslov se je kasneje sicer spreminjal, tako da je jasneje odražal vsebino in namen priročnika, 
pa tudi njegovo postopno širjenje, ki je preseglo zgolj bolezni in poškodbe, ves čas pa se je ohranila 
uveljavljena kratica MKB. 
V sodobni inačici so stanja razvrščena v skupine po sistemu, ki najbolj ustreza splošnim 
epidemiološkim ciljem in vrednotenju zdravstvenega varstva. 

 
Deseto revizijo smo začeli oblikovati na pripravljalnem sestanku za MKB-10 septembra  1983  v  
Ženevi. Program  dela  so  usmerjali  predstojniki  sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni na 
svojih rednih srečanjih. Temeljne smernice pa so se oblikovale na številnih posebnih posvetih, 
vključno z zasedanjema strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 
1984 in 1987. 
 
Poleg tehnične pomoči, ki so nam jo nudile številne skupine strokovnjakov in posamezni izvedenci, 
smo dobili tudi številne pripombe in predloge članic SZO in področnih uradov na osnutek predloga za 
revizijo, ki smo ga leta 1984 in 1986 razposlali po vsem svetu. Odzivi so pokazali, da se številni 
uporabniki zavzemajo tudi za to, da bi v MKB vključili tudi vrste podatkov, ki presegajo okvir 
diagnostičnih informacij (v najširšem pomenu besede), ki jih je MKB vselej vsebovala. Da bi se MKB 
prilagodila tem potrebam uporabnikov, smo zasnovali sistem »družine« klasifikacij, v središču katere 
ostaja tradicionalna MKB   s svojo dobro znano obliko in zgradbo. Tako bi MKB ustregla zahtevam po 
diagnostičnih informacijah za splošno rabo, medtem ko bi se razne druge klasifikacije uporabljale 
skupaj z njo in bi vključevale drugačne pristope do istih podatkov ali pa drugačne podatke (predvsem 
zdravstvene in kirurške postopke in invalidnost). 

 

Med pripravljanjem devete revizije MKB smo prejeli več pripomb, da bi bila drugačna temeljna 
zgradba morda uporabnejša za številne zelo različne uporabnike, zato smo preskusili več alternativnih 
modelov. Ugotovili smo, da je tradicionalna zasnova klasifikacije po eni sami spremenljivki, ki postavlja 
v ospredje  stanja,  ki  so  pogosta,  draga  ali  kako  drugače pomembna  za  javno zdravstvo, še 
vedno najboljša in da bi bili z vsakim izmed predlaganih nadomestnih modelov številni uporabniki 
nezadovoljni. 
 



Zato smo, kot boste opazili ob pregledu Desete revizije, ohranili tradicionalno zasnovo MKB, kot 
postane očitno ob pregledu 10. revizije, le da smo nekdanji sistem številskih kod nadomestili s 
črkovno-številskim. To nam zagotavlja širši okvir za kodiranje in pušča prostor za nadaljnje revizije 
brez porušenja sistema številčenja, kar se je dogajalo pri prejšnjih revizijah. 

 
Da bi kar najbolje izrabili razpoložljivi prostor,  smo določene motnje imunskega sistema uvrstili med 
bolezni krvi in krvotvornih organov (Poglavje 3). Dodani sta novi poglavji za bolezni oči in adneksov ter 
bolezni ušes in mastoida. Nekdanja dodatna klasifikacija zunanjih vzrokov in dejavnikov, ki vplivajo na 
zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo, je zdaj  sestavni del glavne klasifikacije. 
 
Ohranili in razširili smo tudi sistem označevanja s križci in z zvezdicami za dvojno klasifikacijo 
določenih diagnostičnih navedb, uveden v Deveti reviziji. Pri tem so kategorije, označene z zvezdico, 
vključene v homogene kategorije na trimestni ravni. 

 

 

Vsebina treh knjig MKB-10 
 
Deseta revizija MKB je natisnjena v novi obliki, razdeljena na tri knjige. 
 
1. knjiga. Pregledni seznam. Prva knjiga vsebuje poročilo Mednarodne konference za deseto 
revizijo, klasifikacijo na tri- in štirimestni ravni, morfološko klasifikacijo neoplazem, posebne sezname 
za prikaz umrljivosti in obolevnosti, definicije in pravilnik o nomenklaturi. 
 
2. knjiga. Navodila.   V tej knjigi so zbrani napotki za izpolnjevanje potrdil o vzroku smrti in 
razvrščanje diagnostičnih podatkov, ki so bili prej vključeni v Prvo knjigo. Dodano jim je precej 
podatkov o ozadju klasifikacije ter napotki in smernice za uporabo Prve knjige, pripravo preglednic ter 
načrtovanje uporabe MKB, ki so jih v prejšnjih revizijah uporabniki pogrešali. Vsebuje tudi zgodovinsko 
gradivo, doslej predstavljeno v uvodu k 1. knjigi. 
 
3. knjiga. Indeks.  3. knjiga vsebuje indeks z uvodom in obširnimi navodili za njegovo uporabo. 
 

* * * 
 
Klasifikacijo je potrdila Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni 
leta 1989. Sprejeta je bila na 43. zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine z naslednjo resolucijo: 
 
Triinštirideseta Svetovna zdravstvena skupščina, 
 
potem ko je proučila poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije 
bolezni, 
 
1.  SPREJME naslednje dokumente, ki jih je priporočila Konferenca: 

 
(1)  podrobni seznam trimestnih kategorij in neobveznih štirimestnih podkategorij skupaj s kratkimi 

seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti, ki sestavljajo Deseto revizijo Mednarodne 
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, ki začne veljati 1. januarja 1993; 

 
(2)  definicije, standarde in zahtevane podatke za   poročanje o umrljivosti mater, plodov, 

novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti; 
 
(3)  pravila in navodila za določanje osnovnega vzroka smrti pri kodiranju umrljivosti in za 

določanje glavnega stanja pri kodiranju obolevnosti; 
 
2. PROSI generalnega direktorja, naj izda Priročnik za Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov za statistično uporabo; 
 
3.  PODPIRA priporočila Konference v zvezi: 
 

(1) s konceptom in uvedbo družine klasifikacij bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, v kateri 
Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo 



nastopa kot osrednja klasifikacija, okoli katere je razvrščena vrsta z njo povezanih in 
dopolnilnih klasifikacij ter Mednarodna nomenklatura bolezni; 
 

(2)  z uvedbo stalnega posodabljanja MKB znotraj desetletnega revizijskega ciklusa. 
 

POSODOBITVE 
 
Uradne posodobitve izdanih zvezkov ICD-10 so na voljo kot letni seznami sprememb na spletni strani 
Svetovne zdravstvene organizacije za klasifikacije. 
www.who.int/classifications  
 
Te posodobitve se odobrijo letno na sestanku vodij centrov za sodelovanje Svetovne zdravstvene 
organizacije za Družino mednarodnih klasifikacij. V seznamih so navedeni viri priporočil in datumi 
uveljavitve. Datum odobritve je naveden za vse spremembe z izjemo popravkov. 

RAZVOJ MKB-10-AM, KTDP IN STKOD 
 

Svetovalni odbor avstralskih ministrov za zdravje  (»Australian Health Ministers' Advisory Council« - 

AHMAC) je soglasno potrdil, da se s 1. julijem 1998 avstralska modifikacija desete revizije 

Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10) 

Svetovne zdravstvene organizacije (»World Health Organization« - WHO) in razvoj s tem povezane 

avstralske klasifikacije postopkov uvedeta kot avstralska standarda za kodiranje obolevnosti v 

zdravstvenih storitvah. 

 

Nacionalnemu centru za klasifikacijo v zdravju (NCCH) je bila zaupana odgovornost za razvoj, uvedbo 

in vzdrževanje avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM), Avstralske klasifikacije zdravstvenih 

posegov (angl. ACHI)1 in Avstralskih standardov kodiranja (angl. ACS)2. 

 

MKB-10-AM temelji na Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za 

statistične namene SZO (MKB-10). V Avstraliji je njeno modifikacijo izvedel NCCH  s pomočjo kliničnih 

strokovnjakov in kliničnih razvijalcev kod za zagotovitev veljavnosti in primernosti klasifikacije za 

avstralsko klinično prakso. Za zagotavljanje ohranjanja mednarodne usklajenosti se vzdržujejo tesne 

vezi s Svetovno zdravstveno organizacijo.  
 

Povzetek vsebine 
 
MKB-10-AM pregledni seznam bolezni (klasifikacija). Pregledni seznam bolezni vsebuje samo 
klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov na ravni treh, štirih in petih kod kategorij. 
Vključuje seznam kategorij s tremi mesti in dve prilogi: 

 

 Priloga 1: Morfologija neoplazem 

 Priloga 2: Posebni seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti 

 

ICD-10-AM indeks. Indeks bolezni vsebuje veliko diagnostičnih izrazov, ki niso navedeni v 
preglednem seznamu, saj indeks vsebuje večino diagnostičnih izrazov, ki se trenutno uporabljajo. 

 

KTDP pregledni seznam postopkov (klasifikacija). Pregledni seznam postopkov vsebuje samo 
klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov.  

 

KTDP indeks. Indeks postopkov vsebuje veliko izrazov za postopke, ki niso navedeni v preglednem 
seznamu, saj indeks vključuje večino izrazov za postopke, ki se trenutno uporabljajo. 

 

                                                 
1 Slovenski prevod: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP) 
2 Slovenski prevod: Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve (STKOD) 

http://www.who.int/classifications


STKOD Standardi kodiranja. Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve 

obsegajo avstralske nacionalne standarde, ki jih je razvil NCCH in ki zagotavljajo smernice za uporabo 

kod ICD-10-AM in KTDP ter vključujejo slovenske dopolnitve.  
 
Klasifikacija bolezni MKB-10-AM 
 
Pri razvoju  MKB-10-AM so bila upoštevana številna načela glede klasifikacije: 
 

 izvedena ni bila nobena sprememba strukture MKB-10 SZO 

 pomeni trimestnih in štirimestnih kod niso bili spremenjeni, čeprav je bila v več primerih 
izboljšana jasnost 

 spremembe so bile skladne z obstoječimi kodami in konvencijami MKB-10 SZO 

 sposobnost primerjave podatkov skozi čas ni bila ogrožena. 
 
MKB-10-AM je zato popolnoma združljiva z nadrejenim sistemom MKB-10 SZO in tako zadovoljuje 
potrebo po primerljivosti statistike o obolevnosti in umrljivosti na mednarodni ravni. 
 
Prva avstralska modifikacija MKB-10 SZO vključuje dodatek petmestnih kategorij za zagotovitev 
dodatne specifičnosti. Omejeno število dodatkov je bilo uvedeno tudi pri kategorijah s tremi in štirimi 
mesti. 
 
Oblika MKB-10-AM je večinoma enaka obliki MKB-10 SZO z izjemo konvencij glede črkovanja. 
Konvencije glede  črkovanja iz MKB-10-AM so v skladu z Macquariejevim slovarjem, kakor je 
priporočeno v Slogovnem priročniku avstralske vlade (»Style Manual«).  
 
Večje spremembe MKB-10-AM za kodiranje bolezni izvirajo iz MKB-10 SZO. Če povzamemo, te 
spremembe vključujejo: 
 

 spremembo naslova 

 shemo alfanumeričnega kodiranja 

 štiri nova poglavja 

 premestitev bolezni in stanj 

 dogovor o označevanju s križci in zvezdicami 

 diabetes 

 spremembe poglavij 16 in 17 na podlagi klasifikacije Kraljevega kolidža za pediatrijo in zdravje 
otrok (»Royal College of Paediatrics and Child Health«)   

 posledice namesto »kasne posledice« 

 sprememba  usmeritve za nesreče pri cestnem transportu  

 sprememba usmeritve za poškodbe 

 strukturne spremembe kod za zunanje vzroke 

 opustitev petega mesta pri kodah na področju porodništva 

 dodatek MKB-O-3 kod za področje morfologije 

 

NCCH je izboljšal  indeks bolezni MKB-10 SZO tako, da omogoča določanje kod za nove bolezni. 

Vendar pa morajo klinični koderji za dodelitev pravilne kode še vedno uporabljati pregledni seznam za 

preverjanje opomb glede vključitve oziroma izključitve. Pregledovanje preglednega seznama je tudi 

najboljši način za seznanitev s strukturo klasifikacije.  

 

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI 

 
V preglednem seznamu MKB-10-AM je nekaj posebnih pravil, s katerimi morajo biti seznanjeni klinični 
koderji in tisti, ki razlagajo statistiko glede na kode MKB-10-AM. 

 



Vključeni izrazi 
 

Pri tri- in štirimestnih rubrikah3 je običajno navedena še vrsta drugih diagnostičnih izrazov. To so tako 

imenovani »vključeni izrazi«. Ob naslovu kategorije so našteti kot zgledi diagnostičnih navedb, ki 

sodijo v to rubriko. Nanašajo se lahko na različna stanja ali pa so sopomenke, nikakor pa ne 

podkategorije rubrike.  

Vključeni izrazi so navedeni predvsem kot vodilo za vsebino rubrik. Mnogi izmed naštetih izrazov so 
pomembni ali pogosti opisi stanj, ki sodijo v določeno rubriko. Drugi opisujejo mejna stanja ali mesta in 
so navedeni zato, da pokažejo razmejitev med dvema podkategorijama. Seznami vključenih izrazov 
nikakor niso povsem izčrpni. Alternativna poimenovanja diagnostičnih entitet so navedena v Indeksu, 
zato je pri kodiranju treba diagnostične navedbe najprej poiskati v Indeksu.  
 
Izključeni izrazi 
 
Nekatere rubrike vsebujejo sezname stanj pod naslovom »Izključeno«. To so izrazi, ki so kljub temu, 
da bi po naslovu rubrike morda pričakovali, da bi jih bilo treba uvrstiti vanjo, v resnici uvrščeni kam 
drugam. Zgled za to je v kategoriji A46 »Erizipel«, kjer je izključen poporodni ali puerperijski erizipel. 
Za vsakim izključenim izrazom je v oklepaju navedena koda kategorije ali podkategorije tistega dela 
klasifikacije, v katero ga je treba uvrstiti.  
 
Te izključitve so navedene v opombah pod »Izključeno« takoj za naslovom poglavja, sklopa ali 
kategorije. Natančnejšo razlago izključenih izrazov najdete v STKOD 0033 Pravila, ki se uporabljajo v 
preglednem seznamu bolezni, Izključeni izrazi. 

  
 

Opisi besednjaka  

 
V 5. poglavju Duševne in vedenjske motnje so uporabljeni opisi besednjaka, ki opredeljujejo vsebino 
rubrik. Ta način je uporabljen zato, ker je izrazje za duševne motnje zelo neusklajeno, zlasti med 
različnimi državami, in se včasih isto ime uporablja za opisovanje povsem različnih stanj. Slovar ni 
namenjen kliničnim koderjem. 

 
Okrogli oklepaji ( ) 
 
Okrogli oklepaji se uporabljajo na štiri različne načine: 

 
1. V okrogli oklepaj so postavljene dodatne besede, ki sledijo diagnostičnemu izrazu in ne 

vplivajo na kodno oznako, ki bi jo dodelili besedam zunaj oklepaja. To se imenuje nebistveni 
modifikator. 

 

1. PRIMER:  
Vključitveni izraz pri kodi I12 Hipertenzivna bolezen ledvic vrstica »arterosklerotični nefritis 
(kronični) (intersticijski)« pomeni, da številčna koda I12 določa samo izraz »arterosklerotični 
nefritis« ali kadar je opredeljen z eno ali izmed besed »kronični« ali »intersticijski« (ali 
obema). 

 
2. V okroglem oklepaju je navedena koda, na katero se nanaša določeni izključeni izraz. 

 

2. PRIMER:  
I88  Nespecifično vnetje bezgavk (limfadenitis) izključuje »povečane bezgavke BDO« 

(R59.-) 

 
3. Okrogli oklepaj se uporablja v naslovih sklopov preglednega seznama MKB-10-AM. V njem so 

navedene trimestne kategorije, vključene v določeni sklop.  

                                                 
3 V MKB je »rubrika« vsaka bodisi trimestna ali štirimestna kategorija.  



 
4. V okroglem oklepaju je pri kategoriji z zvezdico navedena koda s križcem, za izrazom s 

križcem pa koda z zvezdico. 
 

3. PRIMER:  
 A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis 
   Listerijski: 
   • meningitis (G01*), 
   • meningoencefalitis (G05.0*). 

 G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
   Meningitis (pri): 
   • antraksu (A22.8†), 
   • gonokokni (A54.8†), 
   • leptospirozi (A27.-†), 
   • listeriozi (A32.1†) 

 
Oglati oklepaji [ ] 
 
Oglati oklepaji se uporablja za navajanje sopomenk, alternativnih besed ali razlag. 

 

4. PRIMER: 
 A30  Gobavost (lepra)  [Hansenova bolezen] 

 
Dvopičje : 
 
Dvopičje se uporablja pri navajanju vključenih ali izključenih izrazov, kadar besede pred njim niso 
popoln opis, potreben za vključitev v določeno rubriko. Preden jih lahko vključimo vanjo, potrebujejo 
eno ali več določil ali dopolnil. 
 

5. PRIMER:  
Pri kodi K36 Druge vrste apendicitis se diagnoza »apendicitis« vpiše le, če je določena z besedami 
»kronični« ali »rekurentni«.  
 
 K36 Druge vrste apendicitis  
 Apendicitis: 
  • kronični 
  • rekurentni 

 

Zaviti oklepaj }  

 
Zaviti oklepaj se uporablja pri naštevanju vključenih ali izključenih izrazov kot znamenje, da niti 
besede, napisane pred njim, niti besede za njim niso popolni izrazi. Vsakemu izrazu pred zavitim 
oklepajem mora slediti eden ali več izrazov, ki omejujejo njegov pomen. 

 

6. PRIMER: 
 O71.6  Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh 
 Avulzija notranjega hrustanca simfize  } 
 Poškodba trtice  } porodna 
 Poškodbena ločitev simfize (pubis)  } 

 

BDO 

 
Kratica »BDO« (v angleškem izvirniku »NOS«) pomeni »brez dodatne opredelitve«, torej »ni 
opredeljen« ali »ni podrobneje opisan«.  

 



Včasih izraz, ki ni natančneje opredeljen, vseeno uvrstimo v rubriko za natančnejši tip stanja. To 
naredimo zato, ker je v medicinskem izrazju najpogostejša oblika stanja pogosto znana preprosto pod 
skupnim imenom za stanje in se natančneje opredeljujejo samo manj pogoste vrste. 
 

7. PRIMER: 
»Stenoza mitralne zaklopke« se običajno uporablja v pomenu »revmatična stenoza mitralne 
zaklopke«. 

 
Te vgrajene predpostavke je treba upoštevati, da se izognemo nepravilnemu uvrščanju. Če si 
natančneje ogledamo vključene izraze, bomo videli, kje se predpostavlja vzrok; pri kodiranju moramo 
paziti, da kakega izraza ne kodiramo kot neopredeljenega, razen če ni povsem očitno, da ni na voljo 
nikakršnega podatka, ki bi omogočal natančnejšo uvrstitev kam drugam. 
 
Analitiki podatkov morajo pri razlaganju statističnih podatkov, upoštevati, da nekatera stanja, 

vključena v na videz opredeljeno kategorijo, na prijavnem obrazcu niso bila tako natančno 

opredeljena. Pri primerjavi gibanja obolevnosti ali umrljivosti v kakem časovnem obdobju in razlaganju 

statističnih podatkov se moramo zavedati, da se vgrajene predpostavke lahko od ene revizije MKB do 

druge spremenijo. Tako se je na primer pred osmo revizijo predpostavljalo, da neopredeljena 

anevrizma aorte nastopi kot posledica sifilisa.  

 
»Ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« (NUD) 

 
Dodatek »ki ni uvrščen (–a, –o) drugje« se uporablja pri trimestnih kategorijah kot opozorilo, da se 
nekatere natančneje opredeljene različice navedenih stanj lahko pojavljajo v drugih delih klasifikacije. 

 

8. PRIMER: 
 J16 Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje 
 
Ta kategorija vključuje J16.0 Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije in J16.8 Pljučnica, povzročena z 
drugimi opredeljenimi povzročitelji. Številne druge kategorije so naveden v 10. poglavju Bolezni 
respiratornega sistema in v drugih poglavjih o pljučnici zaradi okužbe s specifičnimi nalezljivimi 
organizmi (na primer J09 Gripa z virusom ptičje gripe do J15.- Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena 
drugje in P23.- Prirojena pljučnica). J18.- Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen se določi pri pljučnici, 
kadar povzročitelj bolezni ni znan. 

 
»In« v naslovih  
 
»In« pomeni »in/ali«. Na primer, v rubriko A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov, uvrščamo primere 
»tuberkuloze kosti«, »tuberkuloze sklepov« in »tuberkuloze kosti in sklepov«. 

 
 
Oznake 

 

† Križec označuje kodo, ki opisuje povzročitelja ali osnovni vzrok bolezni, in ga je treba vedno 

dodeliti skupaj z ustrezno kodo pojavne oblike. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni 

v Indeksu (tj. kodi povzročitelja sledi koda pojavne oblike). 

 

* Zvezdica označuje kodo za pojavno obliko bolezni in mora biti vedno dodeljena skupaj z ustrezno 

kodo povzročitelja. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni v Indeksu (tj. kodi 

povzročitelja sledi koda pojavne oblike). 

 

 Ta simbol označuje, da za določeno kodo ali skupino kod (poglavje ali blok) obstaja kodirni 

standard, ki ga je potrebno preveriti, preden je koda dodeljena. Ustrezna oznaka standarda je 

prikazana pod ali poleg simbola. 

 

 Ta simbol označuje avstralsko kodo. 



 

 
Rdeče besedilo (rdeča koda in naziv bolezni)  nova koda  
Zeleno besedilo (zeleni naziv bolezni, drobno besedilo) sprememba v nazivu kode, drobnem besedilu 
Modre oznake       hiperpovezave v informacijski rešitvi eKnjiga 
 
 

Besedilna polja 

 

V črnem besedilnem polju so navedene kode na ravni treh znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE 

SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten(-ne) znak(-e) (glej kodo I12 v spodnjem primeru). 

I12 Hipertenzivna bolezen ledvic 

 

Vključeno:  katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.-, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10  

  arterioskleroza ledvic 

  arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski) 

  hipertenzivna nefropatija  

  nefroskleroza 

Izključeno:   sekundarna hipertenzija (I15.–) 

 
V sivem besedilnem polju  so navedene kode na ravni štirih znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE 

SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten znak (glej kodo C95.0 v spodnjem primeru). 

C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic 

Levkemija blastnih celic 

Levkemija matičnih celic 

Izključeno:  prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo (C95.1) 

 
Obroba polja se uporablja za označevanje kod na ravni treh znakov, ki so VELJAVNE (glej kodo I10 

v spodnjem primeru). 

I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija 

Visok krvni tlak 

Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska) 

 

Izključeno:   kadar je prizadeto žilje: 

•  možganov (I60–I69) 

•  očesa (H35.0) 

 

Oblika pisave 
 
Krepko  Krepka pisava se uporablja za vse naslove sklopov v preglednem seznamu 

bolezni. 
 
Krepko, ležeče  Krepka in ležeča pisava se uporablja za vsa navodila, z izjemo 'Kodirajte 

tudi…' in 'Uporabite dodatno kodo...'. 
 
Ležeče  Ležeča pisava se uporablja za navodili 'Kodirajte tudi...' in 'Uporabite dodatno 

kodo...'. 
 
Oblika 
 
MKB-10-AM  uporablja enotno obliko sklopov za enostavno navajanje z zamaknjeno obliko, ki se 
uporablja za vse izraze in navodila, daljše od ene besedilne vrstice.  

 



NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM 
 
Pretvorba opisov bolezni, poškodb, stanj in postopkov v kodo je kompleksna dejavnost. Za pravilno 
kodiranje sta bistvenega pomena praktično poznavanje medicinske terminologije ter razumevanje 
značilnosti, terminologije in pravil ICD-10-AM. 
 
Zdravniške kode, ki so bile prvotno zasnovane za zagotavljanje dostopa do informacij, vsebovanih v 
zdravniških evidencah, za raziskave, izobraževanje in administracijo, se zdaj uporabljajo tudi za lažje 
plačevanje zdravstvenih storitev, določitev vzorcev uporabe in oceno primernosti stroškov 
zdravstvenega varstva. Kodiranje zagotavlja tudi podlago za epidemiološke študije in raziskave 
kakovosti zdravstvenega varstva. 
 
Ker se kodiranje uporablja na številnih področjih, je bistvenega pomena, da se izvaja pravilno in 
dosledno, da se pridobijo smiselni statistični podatki, ki so v pomoč pri načrtovanju potreb 
zdravstvenega varstva države. 
 
Pri kodiranju bolezni ali posegov obstaja več faz in v nadaljevanju so navedena preprosta navodila za 
pomoč občasnim uporabnikom MKB-10-AM. 
 
 1. Opredelite tip navedbe za kodiranje in poiščite ustrezno poglavje indeksa. 
 
 2. Določite izhodišči izraz. Pri boleznih in poškodbah je to običajno samostalnik za bolezensko 

stanje. Pri postopkih je to običajno samostalnik, ki določa vrsto izvedenega postopka. 
Vendar pa so v indeks kot izhodiščni izrazi vključena tudi nekatera stanja, ki so opisana s 
pridevniki ali eponimi. 

 
 3. Preberite in upoštevajte morebitne opombe, ki so navedene pod izhodiščnim izrazom.  
 
 4. Preberite izraze v oklepajih za izhodiščnim izrazom (ti nebistveni modifiktorji ne vplivajo na 

številko kode) in izraze v zamaknjeni vrstici pod izhodiščnim izrazom (ti bistveni modifikatorji 
lahko vplivajo na številko kode), dokler niso razložene vse besede v kliničnem izrazu. 

 
 5. Pozorno sledite navzkrižnim sklicem ('glej' in 'glej tudi') v indeksu. 
 
 6. V preglednem seznamu preverite ustreznost izbrane številke kode. Pri klasifikaciji bolezni 

upoštevajte, da trimestna koda v indeksu s pomišljajem na četrtem ali petem mestu pomeni, 
da je treba četrti ali peti znak poiskati v preglednem seznamu. Nadaljnje podrazdelitve za 
uporabo na mestu dodatnega znaka niso navedene v indeksu in jih je treba poiskati v 
preglednem seznamu. 

 
 7. Upoštevajte morebitne opombe o vključitvi oziroma izključitvi pod izbrano kodo ali pod 

naslovom poglavja, sklopa ali kategorije. 
 
 8. Dodelite kodo. 
 
Vprašanja v zvezi z uporabo in razlago slovenskega prevoda avstralske modifikacije desete revizije 
Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-
AM) lahko naslovite na: 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Zdravstveno podatkovni center 
Trubarjeva 2 
1000 Ljubljana 
 
ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov  mkb@nijz.si 
 

 

mailto:mkb@nijz.si


POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO MEDNARODNE 

KLASIFIKACIJE BOLEZNI 

 
Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni je bila sklicana na pobudo 
Svetovne zdravstvene organizacije v njenem osrednjem uradu v Ženevi; trajala je od 26. septembra 
do 2. oktobra 1989. Konferenci so prisostvovali delegati 43 držav članic: 

 
Angole 
Avstralije 
Bahamskega otočja 
Belgije 
Brazilije 
Bolgarije 
Burundija 
Kanade 
Kitajske 
Kube 
Cipra 
Danske 
Finske 
Francije 
Nemške demokratične republike 
Zvezne republike Nemčije 
Madžarske 
Indije 
Indonezije 
Izraela 
 
Japonske 
Kuvajta 

Luksemburga 
Madagaskarja 
Malija 
Malte 
Mozambika 
Nizozemske 
Nigerije 
Portugalske 
Severne Koreje 
Senegala 
Singapurja 
Španije 
Švedske 
Švice 
Tajske 
Ugande 
Sovjetske zveze 
Združenih arabskih emiratov 
Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske 
Združenih držav Amerike 
Venezuele

  

Na konferenco so poslali svoje predstavnike Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela 
in področni uradi SZO. Poleg naštetih so se konference udeležili tudi Svet za mednarodne organizacije 
medicinskih znanosti in dvanajst drugih nevladnih organizacij s področij registracije raka, slušne prizadetosti, 
epidemiologije, družinske medicine, ginekologije in porodništva, hipertenzije, zdravstvene dokumentacije, 
preventivne in socialne medicine, nevrologije, psihiatrije, rehabilitacije in spolno prenosljivih bolezni. 

 
Konferenco je v imenu generalnega direktorja odprl njegov pomočnik, dr. J.-P. Jardel. Govoril je o obsežnih 
posvetovanjih in delu pri pripravi predloga revizije, zaradi  česar se  je  podaljšal običajni časovni razmak  
med  dvema  revizijami. Opozoril je na novi naslov desete revizije, Mednarodna klasifikacija bolezni in 
sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki poudarja, da je posebej namenjena za uporabo v 
statistiki, opozarja pa tudi na razširitev zajetih področij. Praktična kratica MKB pa naj bi ostala še naprej v 
rabi. Omenil je novi črkovno-številski sistem kodiranja, ki omogoča večje ravnovesje med vsebino poglavij in 
pušča prostor za prihodnje  dodatke in spremembe, in načrte za pripravo priročnika MKB za trimestne 
kategorije z abecednim kazalom, ki bi ga  lahko uporabljali, kadar bi bila kompleksnejša, podrobnejša 
štirimestna verzija neustrezna. 
 
Na konferenci so izvolili predsedstvo v naslednji sestavi: 

 
dr. R.H.C. Wells, Avstralija (predsednik) 
dr. H. Bay-Nielsen, Danska (podpredsednik) 
dr. R. Braun, Nemška demokratična republika (podpredsednik) 
dr. R.A. Israel, Združene države Amerike (podpredsednik) 
dr. R. Laurenti, Brazilija (podpredsednik) 
dr. P. Maguin, Francija (poročevalec) 
dr. E. Taylor, Kanada (poročevalec) 
 

Sekretariat konference pa so sestavljali naslednji člani: 
 
dr. J.-P. Jardel, namestnik generalnega direktorja, SZO, Ženeva, Švica 



 
dr. H.R. Hapsara, direktor, Oddelek za epidemiološko spremljanje ter ocenjevanje zdravstvenih 

razmer in gibanj, SZO, Ženeva, Švica 
dr.  J.-C. Alary,  predstojnik,  Oddelek  za  razvoj  epidemiološke in  zdravstvene statistične  službe, 

SZO, Ženeva, Švica 
dr.  G.R.  Brämer,  zdravnik,  Oddelek  za  razvoj  epidemiološke in  zdravstvene statistične službe, 

SZO, Ženeva, Švica (tajnik) 
g. A.L. L'Hours, tehnični vodja, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, 

SZO, Ženeva, Švica 
prof. W. Jänisch, Nemška demokratična republika (začasni svetovalec) 
g. T. Kruse, Danska (začasni svetovalec) 
dr. K. Kupka, Francija (začasni svetovalec) 
dr. J. Leowski, Poljska (začasni svetovalec) 
g. R.M. Loy, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (začasni svetovalec) 
g. R.H. Seeman, Združene države Amerike (začasni svetovalec) 
 

Tajništvu Konference so pomagali predstavniki drugih ustreznih tehničnih enot osrednjega urada SZO. 
 
Konferenca je sprejela dnevni red, ki je vseboval predlagano vsebino poglavij desete revizije in gradivo, ki 
naj bi ga vključili v izdani priročnik, postopek uvajanja desete revizije ter družino klasifikacij in sorodne 
zadeve. 

 
1. ZGODOVINA IN RAZVOJ UPORABE MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI (MKB) 
 
Na konferenci so spregovorili o spoštljivi zgodovini klasifikacije bolezni za statistično uporabo, katere začetki 
segajo v osemnajsto stoletje. Medtem ko so se prve revizije klasifikacije ukvarjale samo z vzroki smrti, se je 
s šesto revizijo leta 1948 njen obseg razširil tudi na bolezni, ki se ne končajo s smrtjo. Ta razširitev se je 
ohranila do devete revizije, dodajane pa so ji bile novosti zaradi statističnih potreb zelo različnih organizacij. 
Mednarodna konferenca za deveto revizijo (Ženeva, 1975) (1) je poleg tega sprejela priporočila za izdajo in 
odobrila natis za poskusne namene dopolnilnih klasifikacij postopkov v zdravstvu ter okvar, prizadetosti in 
hendikepiranosti. 

 
2. PREGLED DEJAVNOSTI V ZVEZI S PRIPRAVO PREDLOGA DESETE REVIZIJE MKB 
 
Predlogi, ki jih je obravnavala konferenca, so bili rezultat obsežnega dela v osrednjem uradu SZO in po 
vsem svetu. Program dela so usklajevali na rednih srečanjih vodij Sodelovalnih centrov SZO za klasifikacijo 
bolezni. Priprave so usmerjali na številnih strokovnih srečanjih in na dveh sestankih Strokovnega odbora za 
deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni. Ta odbor je smernice dela in obliko končnih predlogov 
določil na dveh srečanjih leta 1984 (2) in 1087 (3). 
 
Obsežna pripravljalna dejavnost je bila posvečena temeljitemu pregledu ustreznosti zgradbe MKB kot 
predvsem klasifikaciji bolezni in drugih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki naj bi služila široki 
paleti potreb po podatkih o umrljivosti in zdravstvenem varstvu. Strokovnjaki so iskali možnosti,  da bi 
zagotovili trajnejši sistem kodiranja, tako da bi dosegli večjo kontinuiteto med zaporednimi revizijami, in 
možnosti, da bi zagotovili bolj uravnoteženo razmerje med vsebino različnih poglavij MKB. 

 
Navzlic novi strukturi je bilo jasno, da ena sama klasifikacija ne more zadostiti skrajnim potrebam. Tako je 
nastal koncept »družine«klasifikacij, katere jedro predstavlja MKB, ki pokriva osrednje temeljne potrebe po 
tradicionalnih statističnih podatkih o umrljivosti in obolevnosti, medtem  ko naj bi bolj podrobno ali manj 
podrobno klasifikacijo in  sorodne zadeve pokrivali drugi priročniki iz družine klasifikacij. 
 
Sodelovalni centri so preučili več alternativnih modelov zgradbe MKB in pri vsa- kem izmed njih ugotovili 
pomanjkljivosti oziroma premajhne prednosti, tako da z nobenim od njih ne bi mogli upravičeno nadomestiti 
obstoječe zgradbe. Na posebnih srečanjih za oceno devete revizije so ugotovili, da nekaj možnih 
uporabnikov sicer ocenjuje, da je zgradba MKB neustrezna, da pa velika večina kljub nekaterim očitnim 
neusklajenostim ceni njene številne temeljne dobre lastnosti in zato želi, da še naprej ohrani obstoječo 
obliko. 
 



 
Preučili smo različne sheme črkovno-številskega zapisovanja, da bi razvili sistem kodiranja, ki bi zagotovil 
večjo uravnoteženost poglavij in dovolj prostora za prihodnje  dodatke in spremembe brez rušenja 
obstoječega sistema kodiranja. 
 
Ko so bile sprejete odločitve o teh vprašanjih, je bilo mogoče začeti pripravljati večkrat popravljene osnutke 
poglavij desete revizije. Dvakrat smo jih poslali v oceno državam  članicam s prošnjo za pripombe, 
obravnavani pa so bili tudi v drugih zainteresiranih telesih, na sestankih vodij sodelovalnih centrov in 
Strokovnega odbora. Oddelek SZO, zadolžen za MKB, in sodelovalni centri so pri pripravi predloga besedila 
in spremljajočih gradiv za konferenco dobili nasvete in predloge številnih mednarodnih strokovnih združenj, 
posameznih strokovnjakov in izvedencev, drugih oddelkov osrednjega urada SZO in področnih uradov. SZO 
se za vso to pomoč najlepše zahvaljuje. 
 
3. SPLOŠNE  ZNAČILNOSTI IN VSEBINA PREDLOŽENE DESETE REVIZIJE MKB 
 
Glavno  novost  predloga  desete  revizijo  MKB  predstavlja  uporaba  črkovno-številske kodirne sheme z 
eno črko, ki ji na štirimestni ravni sledijo tri številke. Na ta način smo v primerjavi z deveto revizijo več kot 
podvojili kodirni okvir in dosegli, da ima velika večina poglavij svojo značilno črko ali skupino črk, ki dopušča 
100 trimestnih kategorij. Izmed 26 črk, ki so na voljo, smo jih uporabili 25. Črko  U smo kot rezervo namenili 
za bodoče dodatke in spremembe ter za razne možne  začasne klasifikacije. Tako naj bi rešili težave,  ki se 
med posameznimi revizijami pojavljajo na državni in mednarodni ravni. 
 
Namerno smo nekaj trimestnih kategorij pustili praznih za bodočo razširitev in revizijo. Število  praznih 
kategorij je v različnih poglavjih različno. V tistih, ki temeljijo na klasifikaciji po prvenstveno anatomski osi, je 
praznih kategorij manj, ker menimo, da se njihova vsebina v prihodnosti ne bo veliko spreminjala. 
 
Deveta revizija je imela 17 poglavij in dve dodatni klasifikaciji: dodatno klasifikacijo zunanjih vzrokov 
poškodb in zastrupitev (koda E) in dodatno klasifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z 
zdravstveno službo (koda V). V skladu s priporočilom, sprejetim na pripravljalnem sestanku za deseto 
revizijo (Ženeva, 1983) (4), in mnenji, izraženimi na kasnejših sestankih, sta ti dve prej dodatni poglavji zdaj 
postali del osnovne klasifikacije. 
 
Vrstni red poglavij je bil v predlogu desete revizije enak kot v deveti reviziji. Zaradi smotrnejše izrabe 
prostora so bile motnje imunskega mehanizma, ki so bile v deveti reviziji uvrščene med endokrine, 
prehranske in presnovne bolezni, kasneje prerazporejene med bolezni krvi in krvotvornih organov. Novo 
poglavje »Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv« 
sedaj sledi poglavju »Neoplazme«in obe sta označeni s črko D. 
 
Med pripravo prvih osnutkov poglavja »Bolezni živčevja in čutil«je kmalu postalo jasno, da ena sama črka s 
100 trimestnimi kategorijami ne bo mogla zajeti vseh potrebnih  podrobnosti.  Zato  smo  se  odločili za  
uvedbo  treh  ločenih poglavij  - »Bolezni živčevja«, ki je označeno s črko G, ter »Bolezni oči in adneksov«in 
»Bolezni ušesa in mastoida«, ki sta obe označeni s črko H. 
 
Prerazporedili smo tudi poglavja »Bolezni urogenitalnega sistema«, »Nosečnost, porod in poporodna doba«, 
»Določena stanja, ki izvirajo iz obporodnega obdobja«in »Prirojene malformacije, deformacije in 
kromosomske anomalije«, tako da si zdaj sledijo v nizu poglavij od XIV do XVII. 
 
Z vključitvijo nekdanjih dodatnih klasifikacij v temeljno klasifikacijo in oblikovanjem dveh novih poglavij se je 
v predlogu desete revizije končno število poglavij povečalo na 21. Naslove nekaterih poglavij smo popravili, 
da bi bolje odražali svojo vsebino. 
 
Če so bile predlagane korenite spremembe, smo jih najprej preizkusili na terenu. To velja za poglavja: 
 
V. Duševne in vedenjske motnje 
XIX.   Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov 
XX. Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti 
 
Praktično smo preizkusili tudi poglavje II, »Neoplazme«, čeprav so bili v njegovi vsebini narejeni le manjši 
popravki. 
 



 
Nekaj novosti predloga desete revizije: 
 

 Sezname izključenih izrazov na začetku vsakega poglavja smo razširili, da bi razložili relativno 
hierarhijo poglavij in pojasnili, da imajo pri izbiri kode poglavja za »posebne skupine«prednost pred 
poglavji za posamezne organe ali organske sisteme in da imata med poglavji za »posebne 
skupine«prednost tisti o »Nosečnosti, porodu in poporodnem obdobju« ter o »Določenih stanjih, ki 
izvirajo iz obporodnega obdobja«. 
 

 Na začetku vsakega poglavja je podan pregled sklopov trimestnih kategorij in – kadar je to potrebno 
– kategorij z zvezdico. S tem smo želeli olajšati razumevanje zgradbe poglavij in uporabo kategorij z 
zvezdico. 
 

 Opombe v preglednem seznamu veljajo za vse uporabe klasifikacije. Če  kaka opomba velja samo 
za obolevnost ali samo za umrljivost, je vključena med posebne opombe, ki so dodane bodisi 
pravilom za kodiranje obolevnosti bodisi pravi- lom za kodiranje umrljivosti. 
 

 V deveti reviziji je več stanj opisanih kot posledica zdravil. Ta pristop smo uporabili tudi pri pripravi 
predlogov za deseto revizijo. Zdaj je veliko takih stanj opredeljenih ločeno. 

 
Pomembna novost je uvedba posebnih kategorij za stanja in zaplete po posegih na koncu nekaterih 
poglavij. To so prepoznana pomembna stanja, ki predstavljajo samostojno zdravstveno težavo. Mednje 
sodijo na primer endokrine in presnovne bolezni po odstranitvi organa in druga posebna stanja, kot je 
»dumping sindrom« po gastrektomiji. Stanja in zapleti po posegih, ki niso značilni samo za določen organski 
sistem, vključno s takojšnjimi zapleti, kot sta zračna embolija in pooperacijski šok, so še naprej uvrščeni v 
poglavje »Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov«. 
 
V deveti reviziji je bilo naslove štirimestnih kategorij pogosto potrebno brati skupaj z naslovi trimestnih 
kategorij, da bi razbrali polni pomen in namen podkategorije, medtem ko so v predlogih za deseto revizijo 
naslovi skoraj vselej popolni in se lahko uporabljajo samostojno. 
 
Shema dvojnega razvrščanja po etiologiji in mestu pojavljanja, znana kot sistem križcev in zvezdic, uvedena 
v deveti reviziji, je bila deležna nekaterih kritik. Pripombe  so  se  nanašale predvsem  na  dejstvo,  da  je  
klasifikacija  pogosto  vsebovala mešanico simptomov in drugih informacij na tri- in štirimestni ravni, pri obeh 
oseh razvrščanja pa so se včasih pojavljali enaki diagnostični opisi. Zato so mnogi menili, da sistem 
nezadovoljivo pokriva vse možnosti. Da bi to težavo rešili, osnutek desete revizije predvideva podatke, 
označene z zvezdico, v 82 homogenih trimestnih kategorijah za neobvezno uporabo. Zaradi takega pristopa 
je mogoče diagnostične navedbe, ki vsebujejo podatke tako o splošnem osnovnem bolezenskem dogajanju 
kot o pojavni obliki ali zapletu v določenem organu ali na določenem mestu, označiti z dvema kodama, tako 
da lahko podatke iščemo ali tabeliramo po eni ali drugi osi. 
 
Konferenca je sprejela naštete značilnosti predloga desete revizije. 
 
Na konferenci je bilo vsako poglavje predstavljeno s kratkim uvodom in opisom sprememb, uvedenih v času 
od devete revizije. Pojasnjeno je bilo tudi ozadje določenih novosti. Udeleženci konference so razpravljali o 
nekaterih vprašanjih, povezanih s spremembami v zgradbi in vsebini poglavij, ter sklenili, naj sekretariat 
spremlja odzive uporabnikov in po potrebi izvede ustrezne prilagoditve. 
 
4. STANDARDI IN DEFINICIJE ZA PODROČJE ZDRAVJA MATERE IN OTROKA 
 
Konferenca je z zanimanjem preučila priporočila za deseto revizijo glede definicij, standardov  in  
predpisanega  poročanja na  področju umrljivosti  mater,  plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter obporodne 
umrljivosti. Priporočila so rezultat vrste posebnih sestankov in posvetovanj, njihov namen pa je izboljšati 
primerljivost podatkov. 
 
Udeleženci konference so soglašali, da je zaželeno ohraniti definiciji živorojenosti in mrtvorojenosti v obliki, 
uporabljeni v deveti reviziji. 
 
Po krajši razpravi je konferenca izbrala delovno skupino za umrljivost mater in na osnovi priporočila te 
skupine soglašala, da se ohrani tudi definicija smrti matere v obliki, uporabljeni v deveti reviziji. 



 
 
Da bi izboljšali kakovost podatkov o umrljivosti mater in zagotovili alternativne metode zbiranja podatkov o 
smrtih med nosečnostjo ali povezanih z njo in da bi spodbudili zbiranje podatkov o smrtih zaradi porodniških 
vzrokov, ki nastopijo po več kot 42 dneh od konca nosečnosti, je delovna skupina oblikovala še dve dodatni 
definiciji, za »smrt, povezano z nosečnostjo«in »pozno smrt matere«.  
 
Konferenca je 
 

PRIPOROČILA,  naj države razmislijo o tem, ali bi na potrdilo o vzroku smrti vključili tudi 
vprašanja o sedanji nosečnosti in o nosečnosti v letu dni pred smrtjo. 

 
Udeleženci konference so soglašali, naj bi se kot imenovalec v razmerjih za prikaz umrljivosti  mater  (glej  
Drugo  knjigo MKB-10)  uporabljalo  število živorojenih,  saj  je poznano večkrat kot pa skupno število vseh 
rojstev (živorojeni in mrtvorojeni). 
 
V zvezi z obporodno umrljivostjo in umrljivostjo novorojenčkov ter dojenčkov so udeleženci konference 
izrazito priporočili, naj bo takrat, ko objavljeni podatki temeljijo na analizi kohort porodov, to navedeno in 
ločeno od drugih podatkov. 
 
Konferenca je potrdila uveljavljeni način izražanja starosti v dopolnjenih časovnih enotah, tako da se prvi 
dan življenja zapisuje kot dan 0. 
 
Konferenca je 
 

PRIPOROČILA, naj se v priročnik o deseti reviziji MKB vključijo definicije, standardi in 
predpisana oblika poročanja o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o 
obporodni umrljivosti. 

 
 
5. PRAVILA ZA KODIRANJE IN IZBIRO TER SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI 
 
5.1. Pravila za kodiranje in izbiro pri umrljivosti 
 
Udeleženci konference so bili obveščeni, da je bila izvedena revizija pravil za izbiro in priredbo osnovnega 
vzroka smrti in opomb za to področje, kot so bili navedeni v deveti reviziji. Rezultat te revizije je bil predlog 
več sprememb v pravilih in obsežnih sprememb v opombah. 
 
Konferenca je 
 

PRIPOROČILA, naj se namesto pravil za izbiro vzroka smrti pri prikazu primarnih vrokov smrti, 
kot so bila navedena v deveti reviziji, v deseti reviziji uvedejo nova (tista, ki so navedena v Drugi 
knjigi MKB-10). 

 
Udeleženci konference so bili tudi obveščeni, da je pripravljen osnutek dodatnih opomb o kodiranju 
osnovnega vzroka smrti in razumevanju zapisov o vzrokih smrti, ki pa je še v razpravi. Ker naj bi opombe 
izboljšale doslednost kodiranja, so se navzoči strinjali, naj se tudi te vključijo v deseto revizijo. 
 
Konferenca je vzela na znanje, da se še naprej uporabljata kodiranje in analiza vzrokov smrti po načelu 
multiplih stanj. Izrazila je podporo tem dejavnostim, ni pa priporočila, naj bi deseta revizija vsebovala 
posebna pravila ali analitične metode, ki bi jih uporabniki morali upoštevati. 
 
Glede mednarodne oblike zdravniškega potrdila o vzroku smrti je Strokovni odbor opozoril, da se zaradi 
starajoče se populacije z večjim deležem smrti, ki vključujejo več bolezenskih dogajanj, in zaradi učinkov 
zdravstvene pomoči, povezane s temi dogajanji, veča število možnih stanj, navedenih med osnovnim in 
neposrednim vzrokom smrti. To pomeni, da se na potrdilih o vzroku smrti v mnogih državah povečuje število 
diagnostičnih navedb. Zato je Strokovni odbor priporočil uvedbo dodatne vrstice (d) v prvem delu potrdila o 
smrti. 
 
Konferenca je zato 



 
 

PRIPOROČILA, naj države, ki ugotavljajo to potrebo, razmislijo o možnosti, da bi v prvi del 
zdravniškega potrdila o vzroku smrti vključile še dodatno vrstico (d). 

 
 
5.2 Pravila za kodiranje in izbiro pri obolevnosti 
 
Deveta revizija je prvič vsebovala navodila za zapisovanje in kodiranje obolevnosti in posebej za izbiro 
edinega bolezenskega stanja za prikaz statistike obolevnosti. Izkušnje z uporabo definicij in pravil, 
navedenih v deveti reviziji, so pokazale, da so koristne, vrsta uporabnikov pa je prosila za natančnejša 
pojasnila in podrobnejši opis, kako naj zdravniki zapisujejo diagnostične podatke in kako naj ravnajo v 
konkretnih zapletenih okoliščinah. 
 
Konferenca je podprla priporočila Konference za revizijo iz leta 1975 glede izbire bolezenskega stanja, ki se 
kodira za enofaktorsko analizo epizod zdravstvene pomoči in njeno stališče, naj se kot dodatek rutinski 
statistiki tam, kjer je to izvedljivo, uvedeta tudi večfaktorsko kodiranje in analiza obolevnosti. Poudarili so, da 
mora biti v deseti reviziji jasno navedeno, da je večina navodil uporabnih le, če je kategorizacija  »glavnega 
vzroka« določene epizode  ustrezna  in  če je  koncept epizode v skladu z organizacijo zbiranja podatkov. 
 
Konferenca je v skladu s tem 
 

PRIPOROČILA, naj se v deseto revizijo vključijo dodatna navodila glede zapisovanja in kodiranja 
obolevnosti, prav tako pa tudi definiciji »glavnega stanja«in »drugih stanj«, skupaj s 
spremenjenimi pravili za obravnavanje očitno nepravilno prijavljenega »glavnega stanja«. (Vse to 
gradivo je navedeno v 2. knjigi MKB-10.) 

 
Konferenca je tudi 
 

PRIPOROČILA, naj se v primerih, ko glavni vzrok zapade dvojni klasifikaciji, ki je na voljo v MKB, 
zapišeta obe kodi, (tista, ki je zaznamovana s križcem, in tista, ki je zaznamovana z zvezdico), 
tako da je možno alternativno tabeliranje po enem ali drugem stanju. 

 
Konferenca je soglašala, naj se v deseti reviziji dodajo obsežne opombe in zgledi za nadaljnjo pomoč 
uporabnikom. 
 
5.3. Seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti 
 
Udeleženci konference so bili obveščeni o težavah, ki so se pojavile pri uporabi Osnovnega seznama za 
prikaz statističnih podatkov iz devete revizije in o dejavnostih, predvsem v okviru SZO, za pripravo novih 
seznamov za tabeliranje in objavljanje podatkov o umrljivosti. Pri tem delu je postalo očitno, da je umrljivost 
do petega leta starosti v številnih državah močnejši indikator kot umrljivost dojenčkov in da bi bil zato 
ustreznejši seznam, ki bi poleg umrljivosti dojenčkov zajel tudi umrljivost otrok do dopolnjenega petega leta 
starosti. 
 
Konferenci sta bili predloženi v presojo dve inačici seznama za prikaz splošne umrljivosti ter umrljivosti 
dojenčkov in otrok. Druga inačica je vsebovala naslove poglavij in po potrebi enote za preostala nezajeta 
stanja. 
 
Ker so bili izraženi nekateri pomisleki glede seznamov za prikaz umrljivosti v predloženi obliki, je bila izbrana 
majhna delovna skupina za preučitev možnosti, da bi vključili še nekaj dodatnih enot. Konferenca je poročilo 
delovne skupine sprejela in potrdila sezname za prikaz umrljivosti (glej Posebne sezname za prikaz 
umrljivosti in obolevnosti). 
 
Pri obravnavi seznamov za statistične prikaze umrljivosti so udeleženci konference predlog vsakega 
seznama primerjali z vzorčnim seznamom za objavo podatkov, ki je temeljil na naslovih poglavij. Pri vsakem 
naslovu so kot zgled za presojo ustreznosti preučili izbrane enote, vključene pod konkreten naslov. Izrazili 
so precejšnjo zaskrbljenost glede uporabnosti takih seznamov za celotno obolevnost v najširšem pomenu 
besede. Strinjali so se, da so seznami v predloženi obliki verjetno primernejši za analizo obolevnosti 
hospitaliziranih bolnikov in da si je potrebno še naprej prizadevati  za oblikovanje seznamov, ki bodo 



 
primerni še za druge oblike obolevnosti. Prav tako so poudarili, da je treba v deseti reviziji obojim 
seznamom, tako za prikaz umrljivosti, kot za prikaz obolevnosti, dodati ustrezna pojasnila in navodila za 
uporabo. 
 
Upoštevajoč pomisleke, izražene na konferenci, in zaključke delovne skupine, so se udeleženci strinjali, naj 
se seznami za statistične prikaze sicer vključijo v deseto revizijo, vendar je treba poskrbeti za jasnejše, bolj 
opisne naslove enot v teh seznamih. Strinjali so se tudi, da bi bilo zato, da bi olajšali alternativne prikaze 
kategorij z zvezdico, potrebno pripraviti še eno različico seznama za statistične prikaze obolevnosti, ki bi 
vključevala tudi kategorije, označene z zvezdico. 
 
6. DRUŽINA KLASIFIKACIJ 
 
6.1. Koncept družine klasifikacij 
 
Že med pripravo devete revizije so ugotovili, da MKB sama ne more zajeti vseh potrebnih podatkov in da bi 
raznolikim potrebam javnega zdravstva lahko zadostila samo »družina« klasifikacij bolezni in zdravstvenih 
klasifikacij. Zato so od konca 70 let strokovnjaki začeli pripravljati različne rešitve. Ena izmed njih je 
predvidela osrednjo klasifikacijo (MKB) z nizom modulov, med katerimi bi nekateri bili hierarhično podrejeni 
MKB, drugi pa bi jo dopolnjevali. 
 
Po študijah in diskusijah v sodelovanju z raznimi sodelovalnimi centri se je izoblikoval koncept družine 
klasifikacij, ki ga je potem leta 1987 revidiral Strokovni odbor ter priporočil shemo z naslednje strani. 
 
Konferenca je 
 

PRIPOROČILA, naj SZO upošteva in naprej razvija koncept družine klasifikacij bolezni in 
zdravstvenih klasifikacij. 

 
Da bi ohranila zaključeno zgradbo MKB in ta koncept družine klasifikacij, je konferenca 
 

PRIPOROČILA, da v interesu mednarodne primerljivosti pri pripravi prevodov ali priredb desete 
revizije ni dovoljeno spreminjati vsebine (kot je razvidna iz naslovov) trimestnih kategorij in 
štirimestnih podkategorij, razen po predhodni odobritvi SZO. Tajništvo SZO je odgovorno za 
MKB in izdaja soglasja za vse publikacije (razen državnih statističnih publikacij) ali za prevode, 
izvedene iz njih. SZO je potrebno takoj obvestiti o nameravanem prevodu ali priredbi MKB 
oziroma pripravi drugih klasifikacij, ki bi temeljile na MKB. 

 
 



 
Družina klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij 
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Udeleženci konference so z zanimanjem spremljali predstavitev uporabe in povezave različnih 
priročnikov iz družine MKB v medicinsko-socialni in večdimenzionalni analizi starejše populacije, ki ni 
zajela samo njihovega zdravstvenega stanja, marveč tudi njihove vsakdanje dejavnosti ter družbeno in 
fizično okolje. Prikaz je dokazal, da je moč dobiti učinkovite podatke z uporabo MKB in Mednarodne 
klasifikacije okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICIDH) in zlasti z uporabo kod iz 
predlaganega poglavja XXI desete revizije. 
 
6.2. Priredbe za posamezne medicinske stroke 
 
Konferenca je bila obveščena o načrtih, da bi pripravili priredbo desete revizije za področje duševnega 
zdravja. Različica, namenjena kliničnim zdravnikom, ki delajo na področju psihiatrije, naj bi vsebovala 
klinične smernice; pripravljen naj bi bil predlog raziskovalnih meril, ki naj bi se uporabljala pri 
raziskovanju problemov duševnega zdravja; razvili naj bi večosne predstavitve, ki bi se uporabljale za 
motnje v otroštvu in za klasifikacijo problemov odraslih, pa tudi različico, namenjeno splošnim 
zdravnikom. Prav tako naj bi zbrali vse kode MKB, uporabne v psihiatriji in nevrologiji. Pri tem bi sledili 
zasnovi dosedanjih publikacij o tem področju. 
 
Udeleženci so bili seznanjeni, s pomočjo kakšnih metod dela je bila zagotovljena ohranitev osnovne 
zgradbe in funkcije MKB v začetni fazi priprave priročnika za specialiste v zobozdravstvu in 
stomatologiji (angleška kratica ICD-DA), pa tudi, da je priprava nove revizije ICD-DA, ki se navezuje 
na deseto revizijo, v zaključnem obdobju. 
 
Predstavili so tudi drugo izdajo Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (angleška kratica ICD-
O). To je večosna klasifikacija, ki vsebuje topografijo in morfologijo neoplazem. Morfološke kode ICD-
O, ki so se razvijale dalj časa, so revidirali in obsežno testirali. V drugi izdaji bodo topografske kode 
temeljile na kategorijah C00 – C80 desete revizije, zato bo priročnik izšel šele, ko bo deseto revizijo na 
svojem zasedanju odobrila Svetovna zdravstvena skupščina. 
 
Udeleženci so se strinjali, da bi bila koristna tudi priredba MKB za področje splošne medicine in 
sprejeli na znanje obvestilo, da so skupine, ki delujejo na tem področju, pripravljene sodelovati s SZO. 
Glede priredb za druge medicinske stroke, katerih število se bo nedvomno večalo, so udeleženci 
poudarili izredno pomembno vlogo SZO kot osrednje ustanove za izdajanje soglasij za pripravo takih 
priročnikov. 
 
6.3. Informacijska podpora primarnemu zdravstvenemu varstvu 
 
V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 je področni urad SZO za jugovzhodno Azijo v 
Delhiju leta 1976 sklical sestanek delovne skupine, ki je sestavila podroben seznam simptomskih 
povezav, iz katerega je oblikovala dva kratka seznama, enega za vzroke smrti, drugega pa za vzroke 
za stik z zdravstveno službo. Seznama so praktično preizkusili v državah tega območja in rezultate 
uporabili pri reviziji simptomskih povezav in oblik poročanja. To revidirano različico je SZO objavila 
leta 1978 v knjižici Laično poročanje zdravstvenih podatkov (5). 

 
Globalna strategija Zdravje za vse do leta 2000, sprejeta v letu 1978, je sprožila številne izzive razvoju 
informacijskih sistemov v državah članicah. Na Mednarodni konferenci o zdravstveni statistiki za 
leto 2000 (Bellagio, Italija, 1982) (6) je bilo ugotovljeno, da je velika težava, ki ovira širše uvajanje 
shem laičnega poročanja, prav povezovanje teh »laičnih« podatkov z drugimi podatki, ki se zbirajo in 
uporabljajo za upravljanje zdravstvene mreže. Na posvetovanju o klasifikacijah primarnega 
zdravstvenega varstva (Ženeva, 1985) (7) so poudarili potrebo po pristopu, ki bi poenotil informacijsko 
podporo, upravljanje zdravstvene mreže in dejavnosti v lokalnih skupnostih s pomočjo podatkov, ki 
temeljijo na laičnem poročanju v širšem smislu informacij iz lokalnih skupnosti. 
 
Konferenca je bila seznanjena z izkušnjami držav pri razvijanju in uporabi zdravstvenih podatkov iz 
lokalnih skupnosti, ki zajemajo zdravstvene težave in potrebe, z njimi povezane dejavnike tveganja in 
potrebna sredstva. Podprla je koncept razvoja nekonvencionalnih metod na ravni lokalnih skupnosti 
kot način zapolnjevanja informacijskih praznin v posameznih državah in krepitve njihovih 
informacijskih sistemov. Poudarili so, da je tako v razvitih državah kot v državah v razvoju take metode 
ali sisteme treba razvijati lokalno in da jih zaradi dejavnikov, kot so specifični vzroki obolevnosti pa tudi 
jezikovne in kulturne razlike, ne bi smeli prenašali z enega področja na drugo ali iz ene države v 
drugo. 



 

 

6.4. Okvare, prizadetosti in hendikepiranosti 
 
V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9), sprejeto na 
Svetovni zdravstveni skupščini leta 1976, je SZO leta 1980 poskusno izdala Mednarodno klasifikacijo 
okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICIDH) (8). Odtlej sta raziskovanje in razvoj 
klasifikacije potekala po različnih poteh. 
 
Osnovne definicije treh sestavnih področij – okvar, prizadetosti in hendikepiranosti so nedvomno 
pripomogle k spreminjanju odnosa do invalidnosti. Definicija okvare, področja, na katerem se je izrazje 
že prej precej prekrivalo z izrazjem, uporabljenim v MKB, je bila splošno sprejeta. Definicija 
prizadetosti je v splošnem ustrezala področju delovanja strokovnjakov in skupin za rehabilitacijo, 
pogosto pa je bilo slišati mnenje, da je potrebno posvetiti več pozornosti dodanim kodam za stopnjo 
prizadetosti, ki je pogosto napovedovala hendikepiranost. Vse močnejša je bila tudi zahteva, da je 
treba definicijo hendikepiranosti spremeniti tako, da bo bolj poudarjen učinek medsebojnega delovanja 
z okoljem. 
 
Zaradi hitrega razvoja idej in metod pri obravnavanju invalidnosti ni bilo mogoče revidiranega besedila 
ICIDH pripraviti pravočasno, da bi ga lahko predložiti Konferenci. Ugotovljeno je bilo, da nova različica 
verjetno ne bo izšla pred začetkom uporabljanja desete revizije. 
 
6.5. Postopki v medicini 
 
V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9),  sprejeto  na  
Svetovni  zdravstveni  skupščini leta  1976,  je  SZO  leta  1978 poskusno izdala Mednarodno 
klasifikacijo postopkov v medicini (angleška kratica ICPM) (10). Klasifikacijo je sprejelo nekaj držav, 
več držav pa jo je uporabilo kot izhodišče za lastne klasifikacije kirurških postopkov. 
 
Vodje sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni so ugotovili, da je postopek priprave predlogov, 
zbiranja pripomb, preoblikovanja in pridobivanja dodatnih pripomb, ki ga mora SZO opraviti pred 
končno izdajo takega priročnika, neustrezen za tako hitro napredujoče področje, kot so medicinski 
postopki. Zato so priporočili, naj ne bi pripravili revizije ICPM, ki bi se navezovala na deseto revizijo. 
 
Leta 1987 je Strokovni odbor prosil SZO, naj razmisli o tem, da bi ob deseti reviziji posodobili vsaj 
okvirno shemo petega poglavja poskusnega priročnika ICPM, »Kirurški postopki«. Kot odgovor na 
njihovo zahtevo in na potrebe, ki so jih izrazile številne države, je tajništvo pripravilo seznam za 
statistične prikaze postopkov v medicini. 
 
Vodje sodelovalnih centrov, ki so jim ta seznam predstavili na sestanku leta 1989, so se strinjali, da 
lahko služi  kot vodilo za pripravo nacionalnih prikazov ali objavo statističnih podatkov o kirurških 
postopkih in da bi lahko tudi olajšal primerjave med državami. Seznam naj bi omogočil identifikacijo 
postopkov in skupin postopkov ter jih opredelil kot osnovo za razvoj nacionalnih klasifikacij, s čimer bi 
se izboljšala primerljivost tovrstnih klasifikacij. 
 
Konferenca je soglašala, da je tak seznam koristen in da je treba nadaljevati delo, čeprav bi bil 
priročnik objavljen šele potem, ko bi se deseta revizija že začela uporabljati. 
 



 

 

6.6. Mednarodna nomenklatura bolezni 
 
Svet za mednarodne organizacije medicinskih znanosti (angleška kratica CIOMS) se od leta 1970 
ukvarja s pripravo Mednarodne nomenklature bolezni (MNB, angleška kratica IND), ki bi služila kot 
dopolnilo MKB. 
 
Osnovni cilj MNB je, da bi za vsako bolezensko entiteto ponudili eno samo priporočeno ime. Glavna 
merila pri izbiri tega imena so bila: bilo naj bi specifično, nedvoumno, kar se da samoopisno in kar se 
da preprosto ter utemeljeno na vzroku, kadar je le mogoče. Za vse bolezni ali sindrome, za katere je 
bilo v MNB priporočeno samostojno ime, je podana kar najbolj nedvoumna in kratka definicija. Vsaki 
definiciji je dodan še seznam sopomenk. 
 
Do konference so izšle nomenklature bolezni spodnjih dihal, infekcijskih bolezni (virusne,  bakterijske,  
parazitske  in  glivične bolezni),  bolezni  srca  in  žilja,  v pripravi pa so bile nomenklature za 
prebavila, ženska spolovila, sečila in moška spolovila, presnovne in endokrine bolezni, bolezni krvi in 
krvotvornih organov, imunski sistem, kostno-mišični sistem in živčevje. Med predlogi za nadaljnje 
zvezke so bile duševne bolezni, bolezni kože, ušes, nosu in grla ter oči in adneksov. 
 
Konferenca je potrdila, da je merodajna, sodobna in mednarodna nomenklatura bolezni pomembna za 
razvoj MKB in za izboljšanje primerljivosti zdravstvenih podatkov. Zato je 
 

PRIPOROČILA, naj SZO in CIOMS poskušata najti možnost, da bi ob sprejemljivih stroških 
pravočasno dokončala in potem vzdrževala tako nomenklaturo. 

 
7. Uvedba uporabe desete revizije MKB 
 
Konferenca je bila obveščena, da namerava SZO izdati podrobno štirimestno verzijo desete revizije v 
treh knjigah: prvo s preglednim seznamom, drugo z vsemi potrebnimi definicijami, standardi, pravili in 
navodili ter tretjo z abecednim kazalom. 
 
Prav tako je bila obveščena, da bo trimestna verzija desete revizije izšla v eni knjigi, v kateri bodo 
preglednemu seznamu dodane vse opombe o vključenih in izključenih izrazih, vse potrebne definicije, 
standardi, pravila in navodila ter skrajšano abecedno kazalo. 
 
Države članice, ki nameravajo izdati deseto revizijo v svojem jeziku, morajo o svoji nameri obvestiti 
SZO. SZO jim bo priskrbela osnutke MKB na tri- in štirimestni ravni v tiskani obliki in na elektronskem 
mediju. 
 
V zvezi z zunanjo podobo strani in s formatom črk za pregledni seznam in za abecedno kazalo so 
konferenci zagotovili, da bodo upoštevali priporočila vodij sodelovalnih centrov in pritožbe koderjev ter 
da bodo storili vse, da bi dosegli izboljšanje v primerjavi z deveto revizijo. 
 
Tako kot pri deveti reviziji nameravajo tudi tokrat v sodelovanju z vodji sodelovalnih centrov  pripraviti  
gradivo za seminarje, na katerih bodo že usposobljene koderje seznanili z novostmi. Za izobraževalne 
tečaje bodo odgovorni področni uradi SZO in posamezne države. Potekali naj bi od jeseni 1991 do 
konca 1992, tako da bi se končali pred začetkom uporabe desete revizije. 
 



 

 

SZO bo pripravila tudi gradivo za osnovno usposabljanje novih uporabnikov MKB; ti tečaji pa naj bi se 
po načrtih ne začeli pred letom 1993. 
 
Kot smo že omenili, bi bila SZO pripravljena zagotoviti deseto revizijo (oba dela; pregledni seznam in 
abecedno kazalo) na elektronskem mediju. V prihodnje pa bi lahko s pomočjo sodelovalnih centrov 
pripravili še drugo programsko opremo. Ključ za pretvorbo iz devete revizije v deseto pa bi moral biti 
na voljo še pred uvedbo desete revizije. 
 
Ker so dejavnosti za pripravo uvedbe desete revizije potekale v skladu z načrtom, ki ga je odobril 
Strokovni odbor, je konferenca 
 

PRIPOROČILA, naj deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni stopi v veljavo s 1. 
januarjem 1993. 

 
8. Prihodnja revizija MKB 
 
Konferenca je razpravljala o težavah, ki so se pokazale med podaljšanim obdobjem uporabe devete 
revizije zaradi pojavljanja novih bolezni, za katere pa ni bila predvidena možna oblika vključitve v 
obstoječi sistem kod. 
 
Prerešetali so različne predloge mehanizmov, s katerimi bi premagali te težave in se izognili podobnim 
problemom pri deseti reviziji. Izraženo je bilo jasno mnenje o nujnosti sprotne izmenjave informacij, ki 
bo omogočila standardizacijo uporabe desete revizije med državami, in da je potrebno ob morebitnih 
spremembah, ki bi jih želeli uvesti med njeno »življenjsko dobo«, pazljivo pretehtati njihov vpliv na 
analize in trende. Potekala je tudi razprava o tem, kakšen forum bi bil pristojen za obravnavo takih 
sprememb in morebitne uporabe proste črke »U«v na novo ali začasno določenih kodah. Udeleženci 
so soglašali, da ne bi bilo smotrno konferenc sklicevati pogosteje kot na deset let. 
 
Na osnovi izraženih potreb in dejstva, da ne bi bilo ustrezno poskušati določiti ali definirati natančni 
postopek, je konferenca 
 

PRIPOROČILA, naj bo naslednja Mednarodna konferenca za revizijo MKB čez deset let in naj 
SZO podpre koncept posodabljanja MKB med revizijama in razmisli o tem, kako bi bilo 
mogoče uvesti učinkovit mehanizem posodabljanja. 

 
9. Sprejetje desete revizije MKB 
 
Konferenca je 
 
potem, ko je pretehtala predloge, ki jih je pripravila SZO na temelju priporočil Strokovnega odbora za 
deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni, 
 
in ugotovila, da je potrebno izvesti nekaj nadaljnjih manjših sprememb v skladu s pripombami držav 
članic k posameznim podrobnostim med konferenco 
 

PRIPOROČILA, naj predlagana revidirana poglavja s svojimi trimestnimi kategorijami in 
štirimestnimi podkategorijami ter kratki seznami za statistične prikaze obolevnosti in umrljivosti 



 

 

sestavljajo deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih 
problemov za statistično uporabo. 
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POGLAVJE 1 

NEKATERE INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE BOLEZNI  
(A00–B99) 

 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
A00–A09 Črevesne infekcijske bolezni 
A15–A19 Tuberkuloza 
A20–A28 Nekatere zoonoze, ki jih povzročajo bakterije  
A30–A49 Druge bolezni, ki jih povzročajo bakterij 
A50–A64 Infekcije, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi  
A65–A69 Druge bolezni, ki jih povzročajo spirohete 
A70–A74 Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije  
A75–A79 Rikecioze 
A80–A89      Virusne infekcije centralnega živčnega sistema 
A90–A99 Virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in virusne hemoragične vročice 
B00–B09 Virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici 
B15–B19 Virusni hepatitis 
B20–B24 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 
B25–B34 Druge virusne bolezni 
B35–B49 Mikoze 
B50–B64 Protozojske bolezni 
B65–B83 Helmintioze 
B85–B89 Pedikuloza, akarioza in druge infestacije 
B90–B94 Kasne posledice (sekvele) infekcijskih in parazitskih bolezni 

B95–B97       Bakterijski, virusni in drugi infekcijski povzročitelji 

B99               Druge infekcijske bolezni 
 
 
Vključeno: splošno poznane nalezljive ali prenosljive bolezni  

 

Če želimo opredeliti antibiotik, proti kateremu je bakterijski agens odporen, uporabimo dodatno kodo (Z06.-). 

 

Izključeno:     nosilec ali domnevni nosilec infekcijske bolezni (Z22.–) 

nekatere lokalizirane infekcije – glej poglavja, ki obravnavajo telesne sisteme zapleti zaradi infekcijskih in 

parazitskih bolezni med nosečnostjo, 

ob porodu in v poporodnem obdobju [razen porodni tetanus in bolezen, ki jo povzroča infekcija z virusom 

človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (O98.–) 

infekcijske in parazitske bolezni, značilne za perinatalno obdobje [razen neonatalni tetanus, prirojeni sifilis, 

perinatalna gonokokna infekcija in perinatalna bolezen zaradi infekcije z virusom človeške imunske 

pomanjkljivosti [HIV] (P35–P39) 

gripa in druge akutne infekcije dihal (J00–J22) 



 

 

ČREVESNE INFEKCIJSKE BOLEZNI  
(A00–A09) 

A00 Kolera 

A00.0 Kolera, ki jo povzroča Vibrio cholerae 01, biovar cholerae 
Klasična kolera 

A00.1 Kolera, ki jo povzroča Vibrio cholerae 01, biovar eltor 
Kolera eltor 

A00.9 Kolera, neopredeljena 

A01 Tifus in paratifus 

A01.0 Tifus 
Infekcija, ki jo povzroča Salmonella typhi 

A01.1 Paratifus A 

A01.2 Paratifus B 

A01.3 Paratifus C 

A01.4 Paratifus, neopredeljen 
Infekcija, ki jo povzroča Salmonella paratyphi,  BDO  

A02 Druge infekcije zaradi salmonel 

Vključeno:  infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi katerih koli salmonel, razen S. typhi in S. paratyphi 

A02.0 Salmonelni enteritis 
Salmoneloza 

A02.1 Salmonelna sepsa 

A02.2 Lokalizirane salmonelne infekcije 
Salmonelni (-a): 

• artritis† (M01.3-*) 

• meningitis† (G01*) 

• osteomielitis † (M90.2-*) 

• pljučnica † (J17.0*) 

• ledvična tubulointersticijska bolezen † (N16.0*) 

A02.8 Druge opredeljene salmonelne infekcije 

A02.9 Salmonelna infekcija, neopredeljena 



 

 

 

A03 Šigeloza (griža) 

A03.0 Griža, ki jo povzroča Shigella dysenteriae 
                      Šigeloza skupine A [Shiga–Krusejeva dizenterija] 

A03.1 Griža, ki jo povzroča Shigella flexneri 
Šigeloza skupine B 

A03.2 Griža, ki jo povzroča Shigella boydii 
Šigeloza skupine C 

A03.3 Griža, ki jo povzroča Shigella sonnei 
Šigeloza skupine D 

A03.8 Druge griže 

A03.9 Griža, neopredeljena 
Bacilna dizenterija BDO 

A04 Druge bakterijske črevesne infekcije  

Izključeno: zastrupitve s hrano, ki so uvrščene drugje: 
  • listerioza (A32.-) 

  • druge bakterijske (A05.-) 

  • infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi salmonel (A02.-) 

  • toksični učinek škodljivih živil (T61–T62) 

  • tuberkulozni enteritis (A18.3) 

A04.0 Infekcija, ki jo povzroča enteropatogena Escherichia coli 

A04.1 Infekcija, ki jo povzroča enterotoksigena Escherichia coli 

A04.2 Infekcija, ki jo povzroča enteroinvazivna Escherichia coli 

A04.3 Infekcija, ki jo povzroča enterohemoragična Escherichia coli 

A04.4 Druge črevesne infekcije, ki jih povzroča Escherichia coli 
Enteritis, ki ga povzroča Escherichia coli BDO 

A04.5 Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter 
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A04.6 Enteritis, ki ga povzroča Yersinia enterocolitica 

Izključeno: zunajčrevesna jersninioza (A28.2) 

A04.7 Enterokolitis, ki ga povzroča Clostridium difficile 
Zastrupitev s hrano, ki jo povrzroča Clostridium difficile 

Psevdomembranski kolitis 

A04.8 Druge opredeljene črevesne infekcije, ki jih povzročajo bakterije 

A04.9 Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena 



 

 

Bakterijski enteritis BDO 

A05 Druge zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  Zastrupitev s hrano, ki jo povrzroča Clostridium difficile (A04.7) 

   infekcija, ki jo povzroča Escherichia coli (A04.0–A04.4) 

   listerioza (A32.-) 

   zastrupitev in infekcija s hrano, ki jo povzročajo salmonele (A02.-) 

   toksični učinek škodljivih živil (T61–T62) 

A05.0 Stafilokokna zastrupitev s hrano 

A05.1 Botulizem 
Klasična zastrupitev s hrano, ki jo povzroča Clostridium botulinum 

A05.2 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča Clostridium perfringens [Clostridium welchii] 
Nekrotizirajoči enteritis  

Pig-bel 

A05.3 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča Vibrio parahaemolyticus 

A05.4 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča Bacillus cereus 

A05.8 Druge opredeljene bakterijske zastrupitve s hrano 

A05.9 Bakterijska zastrupitev s hrano, neopredeljena 

A06 Ameboza 

  

  Vključeno: infekcija, ki jo povzroča Entamoeba histolytica  

  Izključeno: druge protozojske črevesne bolezni (A07.-) 

A06.0 Akutna amebna dizenterija 
Akutna ameboza 

Črevesna ameboza BDO  

A06.1 Kronična črevesna ameboza 

A06.2 Amebni nedizenterični kolitis 

A06.3 Amebom črevesja 
Amebom BDO 

A06.4 Jetrni amebni absces 
Jetrna ameboza 

A06.5 Pljučni amebni absces 
Pljučni (in jetrni) amebni absces 

A06.6 Možganski amebni absces 
Možganski (in jetrni) (in pljučni) amebni absces 



 

 

A06.7 Kožna ameboza 

A06.8 Amebna infekcija na drugih mestih 
Amebni: 

• apendicitis 

• balanitis† (N51.2*) 

A06.9 Ameboza, neopredeljena 

A07 Druge protozojske črevesne bolezni 

A07.0 Balantidioza 
Balantidialna dizenterija 

A07.1 Lamblioza [Giardioza] 

A07.2 Kriptosporidioza 

A07.3 Izosporioza 
Infekcija, ki jo povzročata  Isospora belli in Isospora hominis 

Črevesna kokcidioza 

Izosporioza 

A07.8 Druge opredeljene protozojske črevesne bolezni 
Črevesna trihomonioza 

Sarkocistoza 

Sarkosporidioza 

A07.9 Protozojska črevesna bolezen, neopredeljena 
Driska zaradi bičkarjev 

Protozojski (-a): 

• kolitis 

• driska 

• dizenterija 

A08 Virusne in druge opredeljene črevesne infekcije 

Izključeno: gripa, pri kateri je prizadet gastrointestinalni trakt (J09, J10.8, J11.8) 

A08.0 Rotavirusni enteritis 

A08.1 Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus 
Enteritis, ki ga povroča mali okrogli virus 

A08.2 Adenovirusni enteritis 

A08.3 Drugi virusni enteritis 

A08.4 Črevesna virusna infekcija, neopredeljena 
Virusni (-a): 

• enteritis BDO 

• gastroenteritis BDO 



 

 

• gastroenteropatija BDO 

A08.5 Druge opredeljene črevesne infekcije 

A09 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije ali neopredeljenega vzroka 
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Izključeno: zaradi bakterij, protozojev, virusov in drugih opredeljenih povzročiteljev infekcij (A00–A08) 

  neinfekcijska driska: 

  • novorojenčka (P78.3) 

  • BDO (K52.9) 

A09.0 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije 
Črevesni katar 

Driska: 

• akutna: 

 • krvava 

 • hemoragična 

 • vodena 

• dizenterična 

• epidemična 

Infekcijska: 

• driska BDO 

• ali septična: 

 • kolitis } hemoragična, BDO 

 • enteritis   } hemoragična, BDO 

 • gastroenteritis  } hemoragična, BDO 

A09.9 Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen 

TUBERKULOZA 
(A15–A19) 

Vključeno: infekcije z bakterijo Mycobacterium tuberculosis in Mycobacterium bovis 

Izključeno: prirojena tuberkuloza (P37.0) 

   tuberkuloza pri pnevmokoniozi (J65) 

   kasne posledice tuberkuloze (B90.-) 

   silikotuberkuloza (J65) 

A15 Tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko 

A15.0 Tuberkuloza pljuč, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi 
Tuberkulozna: 

• bronchiektazija  }  

• fibroza pljuč      } potrjeno z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks  }  

A15.1 Tuberkuloza pljuč, potrjena le v kulturi 
Tuberkulozna: 



 

 

• bronchiektazija  }  

• fibroza pljuč      } potrjeno le v kulturi 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks  }  

A15.2 Tuberkuloza pljuč, potrjena le histološko 
Tuberkulozna: 

• bronchiektazija  }  

• fibroza pljuč      } potrjeno le histološko 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks  }  

 

A15.3 Tuberkuloza pljuč, potrjena, način potrditve ni opredeljen 
Tuberkulozna: 

• bronchiektazija  }  

• fibroza pljuč      } potrjeno, ni opredeljeno, ali bakteriološko ali histološko 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks  }  

A15.4 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, potrjena bakteriološko in/ali histološko 
Tuberkuloza bezgavk: 

• v hilusu  }  

• mediastinalnih  } potrjena bakteriološko in/ali histološko 

• traheobronhialnih }  

Izključeno:  opredeljena kot  primarna (A15.7) 

A15.5 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, potrjena bakteriološko in/ali histološko 
Tuberkuloza: 

• bronhijev  }  

• glotisa  } potrjena bakteriološko in/ali histološko 

• larinksa }  

• traheje }  

A15.6 Tuberkulozni plevritis, potrjen bakteriološko in/ali histološko 
Tuberkuloza plevre } potrjen (-a) bakteriološko in/ali histološko 

Tuberkulozni empiem  }  

Izključeno:  pri primarni tuberkulozi dihal, potrjeni bakteriološko in/ali histološko (A15.7) 

A15.7 Primarna tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko 

A15.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko 
Tuberkuloza mediastinuma } 

Tuberkuloza v nosu in žrelu }  

Tuberkuloza: } potrjena bakteriološko in/ali histološko 

• nosu }  

• paranazalnih sinusov  

  [katerega koli] }  

A15.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, potrjena bakteriološko in/ali histološko 



 

 

A16 Tuberkuloza dihal, ki bakteriološko ali histološko ni potrjena 

A16.0 Tuberkuloza pljuč, bakteriološko in histološko negativna 
  Tuberkulozna(–i): 

• bronhiektazija  }  

• fibroza pljuč                  } bakteriološko in histološko negativni 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks }  

A16.1 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena 
Tuberkulozna (-i): 

• bronhiektazija  }  

• fibroza pljuč                  } bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena 

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks }  

A16.2 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza pljuč 

Tuberkulozna (-i): 

• bronhiektazija  }  

• fibroza pljuč                  } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  

• pljučnica  }  

• pnevmotoraks }  

  

A16.3 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza bezgavk (v): 

• hilusih   }  

• mediastinumu  } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena) 

• intratorakalnih  } 
• traheobronhialnih  }  

                    Izključeno:  kadar je opredeljena kot primarna (A16.7) 

A16.4 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza: 

• bronhijev  }  

• glotisa  } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena) 

• larinksa }  

• traheje } 

A16.5 Tuberkulozni plevritis, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza plavre  }  

Tuberkulozani:  } 

• empiem   } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena) 

• plevritis   }  

                   
  Izključeno:  pri primarni tuberkulozi (A16.7) 

A16.7 Primarna tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Primarna (-i): 

• tuberkuloza dihal BDO 

• kompleks 



 

 

A16.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza mediastinuma 

Tuberkuloza nazofarinksa        } 

Tuberculoza:                           } 

• nosu            } BDO ( bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena) 

• paranazalnih sinusov  

  [katerih koli]                           } 

A16.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena 
Tuberkuloza dihal BDO 

Tuberkuloza BDO 

A17 Tuberkuloza živčevja 

A17.0 Tuberkulozni meningitis 
  Tuberkuloza mening (cerebralna)(spinalna)  

  Tuberkulozni leptomeningitis 

A17.1 Tuberkulom mening 
Tuberkulom mening 

A17.8† Druge vrste tuberkuloza živčevja 
Tuberkulom } možganov (G07*), hrbtnega mozga (G07*) 

Tuberkuloza }   

Tuberkulozni (-a): 

• absces možganov (G07*) 

• meningoencefalitis (G05.0*) 

• mielitis (G05.0*) 

• polinevropatija (G63.0*) 

A17.9 Tuberkuloza živčevja, neopredeljena 

A18 Tuberkuloza drugih organov 

A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov 
Tuberkuloza: 

• kolka (M01.15*) 

• kolena (M01.16*) 

• hrbtenice (M49.0-*) 

Tuberkulozni(–a) : 

• artritis (M01.1-*) 

• mastoiditis (H75.0*) 

• nekroza kosti (M90.0-*) 

• osteitis (M90.0-*) 

• osteomielitis (M90.0-*) 

• sinovitis (M68.0-*) 

• tenosinovitis (M68.0-*) 

A18.1 Tuberkuloza genitourinarnega sistema 
Tuberkuloza: 

• sečnega mehurja † (N33.0*) 

• materničnega vratu † (N74.0*) 



 

 

• ledvice† (N29.1*) 

• moških spolnih organov † (N51.-*) 

• sečevoda † (N29.1*) 

Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini † (N74.1*) 

A18.2 Tuberkulozna periferna limfadenopatija 
                           Tuberkulozni adenitis 

  Izključeno: tuberkuloza bezgavk: 

  • intratorakalnih (A15.4, A16.3) 

  • retroperitonealnih in mezenterijskih (A18.3) 

                                      • tuberkulozna traheobronhialna adenopatija (A15.4, A16.3) 

A18.3 Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih bezgavk 
                        Tuberkuloza: 

• anusa and rektuma 

• retroperitonealnih bezgavk 

                           Tuberkulozni: 

                       •  ascites 

                       •  enteritis 

                       • peritonitis† (K67.3*) 

 

A18.4 Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva 
Erythema induratum, tuberkulozni 

Lupus: 

• razjedajoči (mutilantni) (lupus exedens) 

• navadni (lupus vulgaris): 

 • BDO 

 • očesne veke † (H03.1*) 

Skrofuloderma 

Izključeno: eritematodni lupus (lupus erythematosus): 

  • BDO (L93.-) 

  • sistemski (M32.-) 

A18.5 Očesna tuberkuloza 
                        Tuberkulozni: 

• horioretinitis† (H32.0*) 

• episkleritis† (H19.0*) 

• intersticijski keratitis† (H19.2*) 

• iridociklitis† (H22.0*) 

• keratokonjunktivitis (interstiticijski)(fliktenularni)† (H19.2*) 

Izključeno:  lupus vulgaris očesne veke (A18.4) 

A18.6 Tuberkuloza ušes 
Tuberkulozno vnetje srednjega ušesa † (H67.0*) 

Izključeno:  tuberkulozni mastoiditis (A18.0†) 

A18.7 Tuberkuloza suprarenalnih žlez 
                     Addisonova bolezen, tuberkulozna 



 

 

A18.8 Tuberkuloza drugih opredeljenih organov 
Tuberkuloza: 

• endokardija † (I39.8*) 

• miokardija † (I41.0*) 

• požiralnika † (K23.0*) 

• perikardija † (I32.0*) 

• ščitnice † (E35.0*) 

Tuberkulozni možganski arteritis † (I68.1*) 

A19 Miliarna tuberkuloza 

Vključeno:  tuberkuloza: 

                      •  diseminirana 

 •  generalizirana  

 tuberkulozni poliserozitis 

A19.0 Akutna miliarna tuberkuloza posameznega opredeljenega organa 

A19.1 Akutna miliarna tuberkuloza več organov 

A19.2 Akutna miliarna tuberkuloza, neopredeljena 

A19.8 Druge vrste miliarna tuberkuloza 

A19.9 Miliarna tuberkuloza, neopredeljena 

NEKATERE ZOONOZE, KI JIH POVZROČAJO BAKTERIJE  
(A20–A28) 

A20 Kuga 

 Vključeno:  infekcija, ki jo povzroča Yersinia pestis 

A20.0 Bubonska kuga 

A20.1 Celulokutana kuga 

A20.2 Pljučna kuga 

A20.3 Meningitis, ki ga povzroča kuga 

A20.7 Septična kuga 

A20.8 Druge oblike kuge 
Abortivna kuga  

Asimptomatska kuga  

Pestis minor 

A20.9 Kuga, neopredeljena 



 

 

A21 Tularemija 

                      Vključeno:   vročica srnjadi, jelenjadi 

                                           infekcija, ki jo povzroča Francisella tularensis 

                                           zajčja mrzlica 

A21.0 Ulceroglandularna tularemija 

A21.1 Okuloglandularna tularemija 
                     Oftalmična tularemija 

A21.2 Pljučna tularemija 

A21.3 Gastrointestinalna tularemija 
                    Trebušna tularemija 

A21.7 Generalizirana tularemija 

A21.8 Druge oblike tularemije 

A21.9 Tularemija, neopredeljena 

A22 Antraks 

                   Vključeno:  infekcija, ki jo povzroča Bacillus anthracis 

A22.0 Kožni antraks 
                   Maligni(–a): 

• karbunkel 

• pustula 

A22.1 Pljučni antraks 
Inhalacijski antraks 

Ragpickerjeva bolezen  

Woolsorterjeva bolezen  

A22.2 Gastrointestinalni antraks 

A22.7 Antraksna sepsa 

A22.8 Druge oblike antraksa 
Antraksni meningitis† (G01*) 

A22.9 Antraks, neopredeljen 

A23 Bruceloza 

Vključeno:  mrzlica: 

 • maltska 

 • mediteranska 

 • undulirajoča 



 

 

A23.0 Bruceloza, ki jo povzroča Brucella melitensis 

A23.1 Bruceloza, ki jo povzroča Brucella abortus 

A23.2 Bruceloza, ki jo povzroča Brucella suis 

A23.3 Bruceloza, ki jo povzroča Brucella canis 

A23.8 Druge bruceloze 

A23.9 Bruceloza, neopredeljena 

A24 Nalezljiva smrkavost in smrkavosti podobna bolezen (melioidoza) 

A24.0 Smrkavost 
Infekcija, ki jo povzroča: 

• Burkholderia mallei 

• Pseudomonas mallei 

Maleus 

A24.1 Akutna in fulminantna melioidoza 
Melioidozna: 

• pljučnica  

• sepsa 

• septikemija 

A24.2 Subakutna in kronična melioidoza 

A24.3 Druge melioidoze 

A24.4 Melioidoza, neopredeljena 
Infekcija, ki jo povzroča: 

• Burkholderia pseudomallei BDO 

• Pseudomonas pseudomallei BDO 

Whitmorejeva bolezen 

A25 Vročice zaradi ugriza podgane 

A25.0 Spiriloza 
Sodoku 

A25.1 Streptobaciloza 
Epidemični artritisni eritem  

Haverhilska vročica  

                      Streptobacilarna vročica zaradi ugriza podgane 

A25.9 Vročica zaradi ugriza podgane, neopredeljena 

A26 Svinjska rdečica (erizipeloid) 

A26.0 Kožni erizipeloid 
Erythema migrans 



 

 

A26.7 Sepsa, ki jo povzroča Erysipelothrix 

A26.8 Druge oblike erizipeloida 

A26.9 Erizipeloid, neopredeljen 

A27 Leptospiroza 

A27.0 Ikterohemoragična leptospiroza 
                    Leptospiroza, ki jo povzroča Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae 

A27.8 Druge oblike leptospiroze 

A27.9 Leptospiroza, neopredeljena 

A28 Druge bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje 

A28.0 Pastereloza 

A28.1 Bolezen zaradi mačje opraskanine 
                    Vročica zaradi mačje opraskanine 

A28.2 Zunajčrevesna jersinioza 

Izključeno: enteritis, ki ga povzroča Yersinia enterocolitica (A04.6) 

   kuga (A20.-) 

A28.8 Druge opredeljene bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje 

A28.9 Bakterijska zoonoza, neopredeljena 

DRUGE BAKTERIJSKE BOLEZNI  
(A30–A49) 

A30 Gobavost (lepra)  [Hansenova bolezen] 

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča Mycobacterium leprae 

Izključeno:  kasne posledice gobavosti (B92) 

A30.0 Neopredeljena gobavost 
                    Gobavost I 

A30.1 Gobavi tuberkuloid 
                      Gobavost TT 

A30.2 Mejna tuberkuloidna gobavost 
                    Gobavost BT 

A30.3 Mejna gobavost 
                    Gobavost BB 



 

 

A30.4 Mejna lepromatozna gobavost 
Gobavost BL 

A30.5 Lepromatozna gobavost 
Gobavost LL 

A30.8 Druge oblike gobavosti 

A30.9 Gobavost, neopredeljena 

A31 Infekcija, ki jo povzročajo druge vrste mikobakterij 

Izključeno:  gobavost (A30.-) 

   tuberkuloza (A15–A19) 

A31.0 Pljučna mikobakterijska infekcija 
                    Infekcija, ki jo povzroča Mycobacterium: 

• avium 

• intracellulare [Battey bacillus] 

• kansasii 

A31.1 Kožna mikobakterijska infekcija 
                     Burulijev ulkus 

                      Infekcija, ki jo povzroča Mycobacterium: 

• marinum 

• ulcerans 

A31.8 Druge mikobakterijske infekcije 

A31.9 Mikobakterijska infekcija, neopredeljena 
Atipična mikobakterijska infekcija BDO  

Mikobakterioza BDO 

A32 Listerioza 

Vključeno:  listerijska infekcija s hrano 

Izključeno: listerioza (diseminirana) novorojenčka (P37.2) 

A32.0 Kožna listerioza 

A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis 
Listerijski: 

• meningitis (G01*) 

• meningoencefalitis (G05.0*) 

A32.7 Listerijska sepsa 

A32.8 Druge oblike listerioze 
Listerijski: 

• možganski arteritis † (I68.1*) 

• endokarditis † (I39.8*) 



 

 

Okuloglandularna listerioza  

A32.9 Listerioza, neopredeljena 

 

A33 Tetanus novorojenčkov 

 

A34 Obporodni tetanus 

 

A35 Druge vrste tetanus 

Tetanus BDO 

Izključeno: tetanus: 

    • novorojenčkov (A33) 

    • obporodni (A34) 

A36 Davica (difterija) 

A36.0 Davica v žrelu 
                      Davična membranozna angina 

                                     Tonzilarna davica 

A36.1 Davica v nosu in žrelu 

A36.2 Davica v grlu 
                    Davični laringotraheitis 

A36.3 Davica kože 

Izključeno:  eritrazma (L08.1) 

A36.8 Druge vrste davica 
Davična (-i): 

• kardiomiopatija† (I43.0*) 

• konjunktivitis† (H13.1*) 

• miokarditis† (I41.0*) 

• polinevritis† (G63.0*) 

A36.9 Davica, neopredeljena 

A37 Oslovski kašelj 

A37.0 Oslovski kašelj, ki ga povzroča Bordetella pertussis 

A37.1 Oslovski kašelj, ki ga povzroča Bordetella parapertussis 



 

 

A37.8 Oslovski kašelj, ki ga povzročajo druge bakterije iz vrste Bordetella 

A37.9 Oslovski kašelj, neopredeljen 

A38 Škrlatinka 

Scarlatina 

Izključeno: streptokokno vnetje žrela (J02.0) 

A39 Meningokokna infekcija 

A39.0 Meningokokni meningitis 

A39.1† Waterhouse-Friderichsenov sindrom (E35.1*) 
Hemoragično meningokokno vnetje nadledvične žleze  

Meningokokni sindrom nadledvične žleze  

 
A39.2   Akutna meningokokemija 

A39.3 Kronična meningokokemija 

A39.4 Meningokokemija, neopredeljena 
                       Meningokokna bakteriemija BDO 

A39.5 Meningokokna bolezen srca 
Meningokokni: 

• endokarditis† (I39.8*) 

• miokarditis† (I41.0*) 

• perikarditis† (I32.0*) 

A39.8 Druge meningokokne infekcije 
Meningokokni: 

• artritis† (M01.0-*) 

• konjunktivitis† (H13.1*) 

• encefalitis† (G05.0*) 

• retrobulbarni nevritis† (H48.1*) 

Postmeningokokni artritis† (M03.0-*) 

A39.9 Meningokokna infekcija, neopredeljena 
Meningokokna bolezen BDO 

A40 Streptokokna sepsa 

0110 

Vključeno: streptokokna sepsa 

Izključeno:  med porodom (O75.3) 

   po: 

    • splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0) 

    • cepljenju (T88.0) 

    • infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2) 



 

 

    novorojenčka (P36.0–P36.1) 

    po posegu (T81.42) 

    poporodna (O85) 

A40.0 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine A 

A40.1 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine B 

A40.2 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine D 

A40.3 Sepsa, ki jo povzroča Streptococcus pneumoniae 
Sepsa, ki jo povzroča pnevmokok 

A40.8 Druge vrste streptokokna sepsa 

A40.9 Streptokokna sepsa, neopredeljena 

A41 Druge sepse 

0110 

Vključeno: septikemija 

Izključeno: bakteriemija BDO (A49.9) 

med porodom (O75.3) 

po: 

• splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0) 

• imunizaciji (T88.0) 

• infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2) 

sepsa (zaradi)(pri): 

• aktinomikoze (A42.7) 

• antraksa (A22.7) 

• kandidoze (B37.7) 

• bakterije Erysipelothrix (A26.7) 

• zunajčrevesni jersiniozi (A28.2) 

• gonokoka (A54.8) 

• herpesvirusna (B00.7) 

• listerijska (A32.7) 

• meningokoka (A39.2–A39.4) 

• novorojenčka (P36.-) 

• po posegu (T81.42) 

• poporodna (O85) 

• streptokokna (A40.-) 

• tularemiji (A21.7) 

septična: 

• melioidoza (A24.1) 

• kuga (A20.7) 

sindrom toksičnega šoka (A48.3) 

A41.0 Sepsa, ki jo povzroča Staphylococcus aureus 

A41.1 Sepsa zaradi kakega drugega opredeljenega stafilokoka 
                    Sepsa, ki jo povzroča stafilokok, ki je koagulaza negativen 



 

 

A41.2 Sepsa, ki jo povzroča neopredeljeni stafilokok 

A41.3 Sepsa, ki jo povzroča Haemophylus influenzae 

A41.4 Sepsa, ki jo povzročajo anaerobi 

Izključeno: plinska gangrena (A48.0) 

A41.5 Sepsa zaradi drugih ali neopredeljenih gramnegativnih mikroorganizmov 

A41.50 Sepsa, ki jo povzročajo neopredeljeni gramnegativni mikroorganizmi 
Gramnegativna septikemija BDO

A41.51 Sepsa, ki jo povzroča E. coli 

A41.52 Sepsa, ki jo povzroča bakterija Pseudomonas 

A41.58 Sepsa, ki jo povzročajo drugi gramnegativni mikroorganizmi 

A41.8 Druge vrste opredeljena sepsa 

A41.9 Sepsa, neopredeljena 
                    Septični šok 

Septikemija 

 

A42 Aktinomikoza 

Izključeno: actinomicetom (B47.1) 

A42.0 Pljučna aktinomikoza 

A42.1 Trebušna aktinomikoza 

A42.2 Aktinomikoza vratu in obraza 

A42.7 Septična aktinomikoza 

A42.8 Druge oblike aktinomikoze 

A42.9 Aktinomikoza, neopredeljena 

A43 Nokardioza 

A43.0 Pljučna nokardioza 

A43.1 Kožna nokardioza 

A43.8 Druge oblike nokardioze 

A43.9 Nokardioza, neopredeljena 



 

 

A44 Bartoneloza 

A44.0 Sistemska bartoneloza 
Vročica Oroya  

A44.1 Kožna in kožnosluznična bartoneloza 
Verruga peruana 

A44.8 Druge oblike bartoneloze 

A44.9 Bartoneloza, neopredeljena 

A46 Erizipel (šen) 

Izkjučeno:  erizipel po porodu ali v poporodnem obdobju (O86.8) 

A48 Druge bakterijske bolezni, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: aktinomicetom (B47.1) 

A48.0 Plinska gangrena 
Klostridijski (-a): 

• celulitis 

• nekroza mišic 

A48.1 Legioneloza (legionarska bolezen) 

A48.2 Legioneloza (legionarska bolezen) brez pljučnice [pontiaška vročica] 

A48.3 Sindrom toksičnega šoka 

Izključeno: endotoksični šok BDO (R57.8) 

   sepa BDO (A41.9) 

   septikemija BDO (A41.9) 

A48.4 Brazilska pupurna vročica 
                    Sistemska infekcija, ki jo povzroča Haemophilus aegyptius 

A48.8 Druge opredeljene bakterijske bolezni 

A49 Bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih 

Izključeno: bakterijske bolezni, ki so uvrščene v drugih poglavjih (B95–B96) 

 klamidijska infekcija BDO (A74.9) 

 meningokokna infekcija BDO (A39.9) 

 infekcija zaradi rikecij BDO (A79.9) 

 infekcija zaradi spirohet BDO (A69.9) 

A49.0 Stafilokokna infekcija, neopredeljena 

A49.1 Streptokokna infekcija, neopredeljena 



 

 

A49.2 Infekcija, ki jo povzroča Haemophilus influenzae, neopredeljena 

A49.3 Infekcija zaradi mikoplazme, neopredeljena 

A49.8 Druge bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih 

A49.9 Bakterijska infekcija, neopredeljena 
Bakteriemija BDO 

 

INFEKCIJE, PRENOSLJIVE PRETEŽNO S SPOLNIMI ODNOSI 
(A50–A64)  

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

 nespecifični in negonokokni uretritis (N34.1) 

 Reiterjeva bolezen (M02.3-) 

A50 Prirojeni sifilis 

A50.0 Zgodnji prirojeni sifilis, s simptomi 
Prirojeni sifilis, opredeljen kot zgodnji, ali če se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu. 

 

Zgodnji prirojeni sifilis: 

• kožni 

• kožnosluznični 

• visceralni 

Zgodnji prirojeni sifilitični(–a): 

• laringitis 

• okulopatija 

• osteohondropatija 

• faringitis 

• pljučnica 

• rinitis 

A50.1 Zgodnji prirojeni sifilis, latenten 
Prirojeni sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo 

likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu. 

A50.2 Zgodnji prirojeni sifilis, neopredeljen 
 Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu. 

A50.3 Okvara očesa pri poznem prirojenem sifilisu 
  Intersticijski keratitis pri poznem prirojenem sifilisu † (H19.2*) 

  Okulopatija pri poznem prirojenem sifilisu NUD † (H58.8*) 

Izključeno: Hutchinsonov trias (A50.5) 

A50.4 Pozni prirojeni nevrosifilis [juvenilni nevrosifilis] 
                    Paralitična juvenilna demenca 



 

 

 Juvenilna(–i): 

 • splošna pareza 

 • tabes dorsalis 

 • taboparetični nevrosifilis 

 Pozni prirojeni sifilitični(–a): 

 • encefalitis†(G05.0*) 

 • meningitis† (G01*) 

 • polinevropatija † (G63.0*) 

Če želimo opredeliti pridružene duševne motnje, uporabimo dodatno kodo. 

  Izključeno:  Hutchinsonov trias (A50.5) 

A50.5 Druge vrste pozni prirojeni sifilis, s simptomi 
Prirojeni sifilis, opredeljen kot pozni, ali če se pojavi dve leti ali več po rojstvu. 

Cluttonovi sklepi † (M03.1-*) 

Hutchinsonov(–i): 

• zobje 

• trias 

Pozni prirojeni: 

• kardiovaskularni sifilis † (I98.0*) 

• sifilitični (-a): 

    • artropatija† (M03.1-*) 

     • osteohondropatija† (M90.2-*) 

Sifilitični sedlasti nos  

A50.6 Pozni prirojeni sifilis, latenten 
Prirojeni sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se 

pojavi dve leti ali več po rojstvu. 

A50.7 Pozni prirojeni sifilis, neopredeljen 
Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu. 

A50.9 Prirojeni sifilis, neopredeljen 

A51 Zgodnji sifilis 

A51.0 Primarno genitalni sifilis 
                     Sifilitični čankar BDO 

A51.1 Primarno analni sifilis 

A51.2 Primarno ekstragenitalni sifilis 

A51.3 Sekundarni sifilis kože in sluznic 
Ploščati kondilom  

Sifilitična(–i): 

•  plešavost 

•  levkoderma 

•  mukozni plak  



 

 

A51.4 Druge vrste sekundarni sifilis 
Sekundarni(–a –o) sifilitični(–a –o): 

• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*) 

• iridociklitis† (H22.0*) 

• limfadenopatija (skleradenitis) 

• meningitis† (G01*) 

• miozitis† (M63.0-*) 

• okulopatija NUD† (H58.8*) 

• periostitis† (M90.1-*) 

A51.5 Zgodnji sifilis, latenten 
(Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo 

likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po infekciji. 

A51.9 Zgodnji sifilis, neopredeljen 

A52 Pozni sifilis 

A52.0           Kardiovaskularni sifilis 
                     Kardiovaskularni sifilis BDO  

Sifilitični(–a): 

• anevrizma aorte† (I79.0*) 

• aortna inkompetenca† (I39.1*) 

• aortitis† (I79.1*) 

• arteritis, možganski† (I68.1*) 

• endokarditis BDO† (I39.8*) 

• miokarditis† (I41.0*) 

• perikarditis† (I32.0*) 

• pljučna regurgitacija† (I39.3*) 

 

A52.1 Nevrosifilis s simptomi  
Charcotova artropatija† (M14.6*) 

Pozno sifilitični(–a –o): 

• vnetje slušnega živca† (H94.0*) 

• encefalitis† (G05.0*) 

• meningitis† (G01*) 

• atrofija vidnega živca† (H48.0*) 

• polinevropatija† (G63.0*) 

• retrobulbarni nevritis† (H48.1*) 

 Sifilitični parkinsonizem† (G22*)  

 Tabes dorzalis 

A52.2 Nevrosifilis brez simptomov 

A52.3 Nevrosifilis, neopredeljen 

Guma (sifilitična)         }  

Sifilis (pozni) } centralnega živčevja BDO 

  Sifilid  }  

A52.7 Druge vrste pozni sifilis, s simptomi 



 

 

Glomerulne spremembe pri sifilisu† (N08.0*) 

Guma (sifilitična)                  } na kateremkoli mestu, razen na tistih, ki  

Pozni ali terciarni sifilis  } so uvrščena pod A52.0–A52.3 

Pozno sifilitični(–a –o): 

•  burzitis† (M73.1*) 

•  horioretinitis† (H32.0*) 

•  episkleritis† (H19.0*) 

•  vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*) 

•  levkoderma† (L99.8*) 

•  okulopatija NUD† (H58.8*) 

•  peritonitis* (K67.2*) 

Sifilis [neopredeljenega stadija] na (v): 

•  kosti† (M90.2-*) 

•  jetrih† (K77.0*) 

•  pljučih† (J99.8*) 

•  mišicah† (M63.0-*) 

•  sinovijskih membranah† (M68.0-*) 

 

A52.8 Pozni sifilis, latenten 
(Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, z značilno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki 

se pojavi dve leti ali več po infekciji. 

A52.9 Pozni sifilis, neopredeljen 

A53 Druge vrste neopredeljeni sifilis 

A53.0 Latentni sifilis, ki ni opredeljen kot zgodnji ali pozni 
Latentni sifilis BDO 

Pozitivna serološka reakcija na sifilis 

A53.9 Sifilis, neopredeljen 
Infekcija, ki jo povzroča Treponema pallidum BDO 

Sifilis (pridobljeni) BDO 

 Izključeno: sifilis BDO, ki je vzrok smrti pri mlajših od dveh let (A50.2) 

A54 Gonokokna infekcija 

A54.0 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta brez abscesa periuretralnih ali 
akcesornih žlez 
Gonokokni: 

• cervicitis BDO 

• cistitis BDO 

• uretritis BDO 

• vulvovaginitis BDO 

Izključeno:  z(s): 

•  abscesom genitourinarnih žlez (A54.1) 

• periuretralnim abscesom (A54.1) 



 

 

A54.1 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta z abscesom periuretralnih ali 
akcesornih žlez 
Gonokokni absces Bartolinovih žlez 

A54.2 Gonokokni pelviperitonitis in druge gonokokne genitourinarne infekcije 
Gonokokni(-o): 

• epididimitis† (N51.1*) 

• vnetje v medenici pri ženski† (N74.3*) 

• orhitis† (N51.1*) 

• prostatitis† (N51.0*) 

Izključeno:  gonokokni peritonitis (A54.8) 

A54.3 Gonokokna infekcija očesa 
Gonokokni: 

• konjunktivitis† (H13.1*) 

• iridociklitis† (H22.0*) 

Gonokokna oftalmija novorojenčkov 

A54.4† Gonokokna infekcija mišičnoskeletnega sistema 
Gonokokni: 

• artritis (M01.3-*) 

• burzitis (M73.0-*) 

• osteomielitis (M90.2-*) 

• sinovitis (M68.0-*) 

• tenosinovitis (M68.0-*) 

A54.5 Gonokokni faringitis 

A54.6 Gonokokna infekcija anusa in rektuma  

A54.8 Druge gonokokne infekcije 
Gonokokni(–a –e): 

•  možganski absces† (G07*) 

•  endokarditis† (I39.8*) 

•  meningitis† (G01*) 

•  miokarditis† (I41.0*) 

•  perikarditis† (I32.0*) 

•  peritonitis† (K67.1*) 

•  pljučnica† (J17.0*) 

•  sepsa 

•  septikemija 

•  kožne lezije 

Izključeno:  gonokokni pelviperitonitis (A54.2) 

A54.9 Gonokokna infekcija, neopredeljena 

A55 Klamidijski limfogranulom (venerični) 

Klimatske ali tropske kužne bule 

Durand–Nicolas–Favreova bolezen 



 

 

Esthiomene 

Lymphogranuloma inguinale 

A56 Druge klamidijske bolezni, pretežno spolno prenesene 

Vključeno:  spolno prenesene bolezni, ki jih povzroča Chlamydia trachomatis 

Izključeno:  klamidijski: 

• limfogranulom (A55) 

•  neonatalni(–a): 

•  konjunktivitis (P39.1) 

•  pljučnica (P23.1) 

              stanja, uvrščena v A74.- 

A56.0 Klamidijska infekcija spodnjega genitourinarnega trakta 
Klamidijski: 

•  cervicitis 

•  cistitis 

•  uretritis 

•  vulvovaginitis 

A56.1 Klamidijska infekcija pelviperitoneja in drugih genitourinarnih organov 
Klamidijski(–o): 

• epididimitis† (N51.1*) 

• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.4*) 

• orhitis† (N51.1*) 

A56.2 Klamidijska infekcija genitourinarnega trakta, neopredeljena 

A56.3 Klamidijska infekcija anusa in rektuma 

A56.4 Klamidijska infekcija farinksa 

A56.8 Spolno prenesena klamidijska infekcija na drugih mestih 

A57 Mehki čankar 

Ulcus molle 

A58 Granuloma inguinale 

Donovanova bolezen 

A59 Trihomonioza 

Izključeno: črevesna trichomoniaza (A07.8) 

A59.0 Urogenitalna trihomonioza 
Levkoreja (vaginalna) } ki jo(ga) povzroča Trichomonas (vaginalis) 

 Prostatitis† (N51.0*) }  

A59.8 Trihomonioza na drugih mestih 



 

 

A59.9 Trihomonioza, neopredeljena 

A60 Anogenitalna herpesvirusna infekcija [herpes simplex] 

A60.0 Herpesvirusna infekcija spolovil in urogenitalnega trakta 
Herpesvirusna infekcija spolovil: 

• ženskih† (N77.0–N77.1*) 

• moških† (N51.-*) 

A60.1 Herpesvirusna infekcija perianalne kože in rektuma 

A60.9 Anogenitalna herpesvirusna infekcija, neopredeljena 

A63 Druge, pretežno spolno prenesene bolezni, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  molluscum contagiosum (B08.1) 

                     papilom materničnega vratu (D26.0) 

A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice  
1408 

A63.8 Druge opredeljene, pretežno spolno prenesene bolezni 

A64 Neopredeljene spolno prenesene bolezni 

Venerična bolezen BDO 

 

 

 

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO SPIROHETE  
(A65–A69)  

Izključeno: leptospiroza (A27.-) 

   sifilis (A50–A53) 

A65 Nevenerični sifilis 

Bejel 

Endemični sifilis 

Njovera 

A66 Frambezija 

Vključeno:  buba 

                     frambezija (tropska) 

                      pian 

A66.0 Začetne lezije frambezije 
  Frambezijski čankar 



 

 

  Frambezija, začetna ali primarna  

  Začetni frambezijski ulkus  

  Materina frambezija 

A66.1 Multipli papilomi in mokra frambezija 
Frambeziom 

Pianom 

Plantarni ali palmarni frambezijski papilom 

A66.2 Druge zgodnje kožne frambezijske lezije 
Kožna frambezija, ki se pojavi prej kot v petih letih po infekciji 

Zgodnja frambezija (kožna)(makularna)(makulopapularna) (mikropapularna)(papularna) 

Frambezid zgodnje frambezije 

A66.3 Frambezijska hiperkeratoza 
Ghoul hand 

Frambezijska hiperkeratoza, palmarna ali plantarna (zgodnja)(pozna) 

Palmoplantarna keratoderma z ulceracijami 

A66.4 Frambezijska guma in ulkusi 
Gumozni frambezid 

Nodularna pozna frambezija (ulcerirana) 

A66.5 Gangosa 
Rhinopharyngitis mutilans 

A66.6 Frambezijske lezije kosti in sklepov 
Ganglion     }  

Hidrartroza                                     } zaradi frambezije  (zgodnje)(pozne) 

                       Osteitis      }  

                       Periostitis (hipertrofični)   }  

  

Goundou (mutilantni rinofaringitis) }  

Guma, kostna     } zaradi frambezije (pozne) 

Gumozni osteitis ali periostitis                     }  

 

A66.7 Drugi znaki frambezije 
 Jukstaartikularni frambezijski noduli  

 Frambezija mukoze  

A66.8 Latentna frambezija 
Frambezija brez kliničnih znakov z značilno serološko reakcijo 

A66.9 Frambezija, neopredeljena 

A67 Pinta [karate] 

A67.0 Primarne lezije pinte 
  Čankar (primarni) } zaradi pinte [karate] 

  Papula (primarna) } 



 

 

A67.1 Intermediarne lezije pinte 

Eritematozni plaki         }  

Hiperkromne lezije  } zaradi pinte [karate] 

Hiperkeratoza   }  

Pintidi  }  

A67.2 Pozne lezije pinte 
Kardiovaskularne lezije† (I98.1*) }  

Kožne lezije: 

                    • akromne                                       }  

• brazgotinaste                               } zaradi pinte [karate] 

• diskromne                                   }  

A67.3 Mešane lezije pinte 
Akromne s hipakromnimi kožnimi lezijami zaradi pinte [karate] 

A67.9 Pinta, neopredeljena 

A68 Povratne mrzlice 

Vključeno:  povratna mrzlica 

Izključeno: Lymska borelioza (A69.2) 

A68.0 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo uši 
Povratna mrzlica, ki jo povzroča Borrelia recurrentis 

A68.1 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo klopi 
Povratna mrzlica, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Borrelia razen Borrelia recurrentis 

A68.9 Povratna mrzlica, neopredeljena 

A69 Druge infekcije, ki jih povzročajo spirohete 

A69.0 Nekrotizirajoči ulcerativni stomatitis 
Čankar ustne votline  

Fuzospirohetalna gangrena  

Noma 

Gangrenozni stomatitis 

A69.1 Druge Vincentove infekcije 
  Fuzospirohetalni faringitis  

 Nekrotizirajoči ulcerozni (akutni):  

 •  gingivitis 

 •  gingivostomatitis 

 Spirohetalni stomatitis  

 Trench mouth  

 Vincentov(–a): 

 •  angina  

 •  gingivitis 

A69.2 Lymska borelioza 



 

 

  Erythema chronicum migrans, ki ga povzroča Borrelia burgdorferi  

A69.8 Druge opredeljene infekcije, ki jih povzročajo spirohete 

A69.9 Infekcija, ki jih povzročajo spirohete, neopredeljena 

 

 

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO KLAMIDIJE 
(A70–A74)  

A70 Infekcija, ki jo povzroča Chlamydia psittaci 

Ornitoza  

Papagajska mrzlica  

Psitakoza 

A71 Trahom 

Izključeno:  posledice trahoma (B94.0) 

A71.0 Začetni stadij trahoma 
Trachoma dubium 

A71.1 Aktivni stadij trahoma 
Granularni (trahomski) konjunktivitis 

Trahomski: 

• folikularni  konjunktivitis 

•  panus 

A71.9 Trahom, neopredeljen 

A74 Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije 

Izključeno: klamidijska pljučnica (J16.0) 

klamidijski(–a): 

• konjunktivitis novorojenčkov (P39.1) 

• pljučnica novorojenčkov (P23.1) 

spolno prenesena klamidijska bolezen (A55–A56) 

A74.0 Klamidijski konjunktivitis 
Paratrahom 

A74.8 Druge klamidijske bolezni 
Klamidijski peritonitis† (K67.0*) 

A74.9 Klamidijska infekcija, neopredeljena 
Klamidioza BDO 



 

 

 

RIKECIOZE 
(A75–A79)  

A75 Pegasti tifus [rikecijski tifus] 

Izključeno:  rikecioza, ki jo povzroča Ehrlichia sennetsu (A79.8) 

A75.0 Epidemična pegavica, ki jo prenašajo uši in jo povzroča Rickettsia prowazekii 
Klasična pegavica 

Epidemični (pegasti) tifus, ki ga prenaša uš 

A75.1 Povratna pegavica [Brillova bolezen] 
Brill–Zinsserjeva bolezen 

A75.2 Pegavica, ki jo povzroča Rickettsia typhi 
Mišji tifus, ki ga prenaša bolha 

A75.3 Pegavica, ki jo povzroča Rickettsia tsutsugamushi 
Pegavica, ki jo prenaša pršica 

Vročica tsutsugamushi 

A75.9 Pegasti tifus, neopredeljen 
Pegavica BDO 

A77 Pegavica, ki jo prenaša klop [rikecioze, ki jih prenaša klop] 

A77.0 Pegavica, ki jo povzroča Rickettsia rickettsii 
Pegavica Skalnega gorovja 

Vročica Sao Paula 

A77.1 Pegavica, ki jo pozroča Rickettsia conorii 
  Afriška pegavica, ki jo prenaša klop 

  Bountonneujska vročica 

  Indijska pegavica, ki jo prenaša klop 

  Kenijska pegavica, ki jo prenaša klop 

  Marseillska vročica 

  Mediteranska pegavica, ki jo prenaša klop 

A77.2 Pegavica, ki jo povzroča Rickettsia siberica 
  Severnoazijska vročica, ki jo prenaša klop 

  Sibirska pegavica, ki jo prenaša klop 

A77.3 Pegavica, ki jo povzroča Rickettsia australis 
Queenslandska pegavica, ki jo prenaša klop 

A77.8 Druge pegavice, ki jih prenaša klop 

A77.9 Pegavica, ki jo prenaša klop, neopredeljena 



 

 

Pegavica BDO, ki jo prenaša klop 

A78 Vročica Q 

 

Infekcija, ki jo povzroča Coxiella burnetii 

Vročica Nine Mile 

Kvadrilateralna vročica 

A79 Druge rikecioze 

A79.0 Rovska vročica 
 Kvintana vročica  

 Volinjska vročica  

A79.1 Rikecijske koze, ki jih povzroča Rickettsia akari 
Vročica Kew Garden  

Vezikularna rikecioza 

A79.8 Druge opredeljene rikecioze 
Rikecioza, ki jo povzroča Ehrlichia sennetsu 

A79.9 Rikecioza, neopredeljena 
Rikecijska infekcija BDO 

VIRUSNE INFEKCIJE CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA 
(A80–A89)  

 

Izključeno:  posledice: 

 • poliomielitisa (B91) 

 • virusnega encefalitisa (B94.1) 

A80 Akutni poliomielitis 

A80.0 Akutni paralitični poliomielitis, povezan z vakcino 

A80.1 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, importiran 

A80.2 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, endemičen  

A80.3 Akutni paralitični poliomielitis, druge vrste in neopredeljen 

A80.4 Akutni neparalitični poliomielitis 

A80.9 Akutni poliomielitis, neopredeljen 

A81 Atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema 

Vključeno: prionske bolezni centralnega živčnega sistema 



 

 

A81.0 Creutzfeldt-Jakobova bolezen 
 Subakutna spongiformna encefalopatija  

A81.1 Subakutni sklerozirajoči panencefalitis 
 Dawsonov encefalitis z vključnimi telesci 

 Van Bogaertova sklerozirajoča levkoencefalopatija 

A81.2 Progresivna multifokalna levkoencefalopatija 
 Multifokalna levkoencefalopatija BDO 

A81.8 Druge atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema 
 Kuru 

A81.9 Atipična virusna infekcija centralnega živčnega sistema, neopredeljena 

Prionska bolezen centralnega živčnega sistema BDO 

A82 Steklina 

A82.0 Silvatična steklina 

A82.1 Urbana steklina 

A82.9 Steklina, neopredeljena 

A83 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar 

Vključeno:  virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša komar 

Izključeno:  venezuelski konjski encefalitis (A92.2) 

A83.0 Japonski encefalitis 

A83.1 Zahodni konjski encefalitis 

A83.2 Vzhodni konjski encefalitis 

A83.3 St. Louisni encefalitis 

A83.4 Avstralski encefalitis 
Kunjinova virusna bolezen 

A83.5 Kalifornijski encefalitis 
 Kalifornijski meningoencefalitis 

 Encefalitis La Crosse  

A83.6 Virusna bolezen Rocio 

A83.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša komar 

A83.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar, neopredeljen 

A84 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop 



 

 

Vključeno:  virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša klop 

A84.0 Daljnovzhodni encefalitis, ki ga prenaša klop [ruski spomladansko-poletni encefalitis] 

A84.1 Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop 

A84.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša klop 
Bolezen louping ill 

Powassanova virusna bolezen 

A84.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop, neopredeljen 

A85 Druge vrste virusni encefalitis, ki ni uvrščen drugje 

Vključeno:  opredeljeni virusni 

• encefalomielitis NUD 

• meningoencefalitis NUD 

Izključeno:  benigni mialgični encefalomielitis (G93.3) 

encefalitis zaradi: 

• herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.4) 

• virusa ošpic (B05.0) 

• virusa mumpsa (B26.2) 

• virusa poliomielitisa (A80.-) 

• zostra (B02.0) 

limfocitni horiomeningitis (A87.2) 

A85.0 Enterovirusni encefalitis 
Enterovirusni encefalomielitis 

A85.1 Adenovirusni encefalitis 
Adenovirusni meningoencefalitis 

A85.2 Virusni encefalitis, ki ga prenašajo členonožci, neopredeljen 

A85.8 Druge vrste opredeljeni virusni encefalitis 
Letargični encefalitis  

Von Economo–Cruchetova bolezen 

A86 Neopredeljeni virusni encefalitis 

Virusni: 

•  encefalomielitis BDO 

•  meningoencefalitis BDO 

A87 Virusni meningitis 

Izključeno:  meningitis zaradi: 

• herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.3) 

• virusa ošpic (B05.1) 

• virusa mumpsa (B26.1) 

• virusa poliomielitisa (A80.-) 



 

 

• zostra (B02.1) 

A87.0 Enterovirusni meningitis 
  Meningitis zaradi Coxackievirusa 

  Meningitis zaradi Echovirusa 

A87.1 Adenovirusni meningitis 

A87.2 Limfocitni horiomeningitis 
Limfocitni meningoencefalitis 

A87.8 Druge vrste virusni meningitis 

A87.9 Virusni meningitis, neopredeljen 

A88 Druge virusne infekcije centralnega živčnega sistema, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  virusni: 

• encefalitis BDO (A86) 

• meningitis BDO (A87.9) 

A88.0 Enterovirusna vročica z izpuščajem [Bostonski eksantem] 

A88.1 Epidemična vrtoglavica 

A88.8 Druge opredeljene virusne infekcije centralnega živčnega sistema 

 

A89 Neopredeljena virusna infekcija centralnega živčnega sistema 

 

 

VIRUSNE VROČICE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI, IN VIRUSNE HEMORAGIČNE 
VROČICE  
(A90–A99)  

A90 Vročica denga [klasična denga] 

Izključeno:  hemoragična vročica denga (A91) 

A91 Hemoragična vročica denga 

 

A92 Druge virusne vročice, ki jih prenaša komar 

Izključeno:  bolezen Ross river (B33.1) 



 

 

A92.0 Virusna bolezen chikungunya 
Vročica chikungunya (hemoragična) 

A92.1 Vročica O'nyong-nyong 

A92.2 Venezuelska konjska vročica 
Venezuelski konjski: 

•  encefalitis 

•  virusni encefalomielitis  

A92.3 Zahodnonilska vročica 
Zahodnonilska virusna infekcija 

A92.4 Vročica doline Rift 

A92.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenaša komar 
Barmah gozdna vročica 

A92.9 Virusna vročica, ki jo prenaša komar, neopredeljena 

A93 Druge virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in niso uvrščene drugje 

A93.0 Virusna bolezen Oropouche 
Vročica Oropouche 

A93.1 Vročica peščene muhe 
 Vročica papatači 

 Flebotomijska vročica  

A93.2 Koloradska vročica, ki jo prenaša klop 

A93.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci 
Virusna bolezen Piry 

Bolezen virusnega vezikuloznega stomatitisa [vročica Indijancev] 

A94 Nespecifična virusna vročica, ki jo prenašajo členonožci 

Arbovirusna vročica BDO  

Arbovirusna infekcija BDO 

A95 Rumena mrzlica 

A95.0 Silvatična rumena mrzlica 
Džungelska rumena mrzlica 

A95.1 Urbana rumena mrzlica 

A95.9 Rumena mrzlica, neopredeljena 

A96 Arenavirusna hemoragična vročica 



 

 

A96.0 Junina hemoragična vročica 
   Argentinska hemoragična vročica 

A96.1 Hemoragična vročica Machupo 
   Bolivijska hemoragična vročica 

A96.2 Vročica Lassa 

A96.8 Druge arenavirusne hemoragične vročice 

A96.9 Arenavirusna hemoragična vročica, neopredeljena 

A98 Druge virusne hemoragične vročice, ki niso uvrščene drugje 

 Izključeno:  hemoragična vročica chikungunya (A92.0) 

                 hemoragična vročica denga (A91)  

A98.0 Krimsko-kongoška hemoragična vročica 
  Centralnoazijska hemoragična vročica 

A98.1 Omska hemoragična vročica 

A98.2 Bolezen kyasanurskega gozda 

A98.3 Marburgvirusna bolezen 

A98.4 Ebolavirusna bolezen 

A98.5          Hemoragična vročica z renalnim sindromom 
    Hemoragična vročica: 

  •  epidemična 

  •  korejska 

  • ruska 

  Hantanvirusna bolezen 

  Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti ledvic 

Epidemična nefropatija 

Izključeno:  hantavirusni pljučni sindrom (B33.4† J17.1*) 

A98.8 Druge opredeljene virusne hemoragične vročice 

A99 Neopredeljena hemoragična virusna vročica 

 

 



 

 

VIRUSNE INFEKCIJE, ZA KATERE SO ZNAČILNE SPREMEMBE NA KOŽI IN SLUZNICI  
(B00–B09)  

B00 Herpesvirusne [herpes simplex] infekcije 

 

Izključeno:  anogenitalna herpesvirusna infekcija (A60.-)  

                    prirojena herpesvirusna infekcija (P35.2)  

                    gamaherpesvirusna mononukleoza (B27.0)  

                    herpangina (B08.5) 

B00.0 Eczema herpeticum 
  Kaposijev varičeliformni izpuščaj 

B00.1 Herpesvirusni vezikularni dermatitis 
Herpes simplex: 

• facialni 

• labialni 

Vezikularni dermatitis: 

                     • ušesa  } zaradi humanega (alfa) herpesvirusa 2 

 • ustnic   }  

B00.2 Herpesvirusni gingivostomatitis in faringotonzilitis 
Herpesvirusni faringitis 

B00.3 Herpesvirusni meningitis 

B00.4 Herpesvirusni encefalitis 
Herpesvirusni meningoencefalitis 

Bolezen opic B 

B00.5 Herpesvirusno vnetje očesa 
Herpesvirusni: 

•  konjunktivitis† (H13.1*) 

•  dermatitis veke† (H03.1*) 

•  iridociklitis† (H22.0*) 

•  iritis† (H22.0*) 

•  keratitis† (H19.1*) 

•  keratokonjunktivitis† (H19.1*) 

•  uveitis, sprednji† (H22.0*) 

B00.7 Diseminirana herpesvirusna bolezen 
Herpesvirusna sepsa 

B00.8 Druge oblike herpesvirusne infekcije 
Herpesvirusni(–a): 

• hepatitis† (K77.0*) 

•  paronihija 

B00.9 Herpesvirusna infekcija, neopredeljena 
Herpessimpleksvirusna infekcija BDO 



 

 

B01 Varičela [norice] 

B01.0 Varičelni meningitis 
Meningitis po prebolelih noricah 

B01.1 Varičelni encefalitis 
Encefalitis po prebolelih noricah 

Varičelni encefalomielitis 

B01.2 Varičelna pljučnica 

B01.8 Varičela z drugimi komplikacijami 

B01.9 Varičela brez komplikacij 

Varičela BDO  

B02 Zoster [herpes zoster] 

                     Vključeno:   pasovec 
                                        dermatom 

B02.0 Encefalitis zaradi zostra 
Meningoencefalitis zaradi zostra 

B02.1 Meningitis zaradi zostra 

B02.2† Zoster s prizadetostjo drugih delov živčnega sistema 
Poherpetični(–a): 

• genikularni ganglionitis (G53.0*) 

• polinevropatija (G63.0*) 

• nevralgija trigeminusa (G53.0*) 

B02.3 Vnetje očesa zaradi zostra 
Zoster: 

• blefaritis† (H03.1*) 

• konjuktivitis† (H13.1*) 

• iridociklitis† (H22.0*) 

• iritis† (H22.0*) 

• keratitis† (H19.2*) 

• keratokonjunktivitis† (H19.2*) 

                        • skleritis† (H19.0*) 

B02.7 Diseminirani zoster 

B02.8 Zoster z drugimi zapleti 

B02.9 Zoster brez zapleta 
Zoster BDO 

B03 Koze 

 



 

 

Opomba: Leta 1980 je svetovna zdravstvena organizacija na 33. zasedanju proglasila, da so koze   

iztrebljene. Klasifikacija je ostala zaradi nadzora. 

B04 Opičje koze 

 

 

B05 Ošpice 

 Vključeno:  ošpice 

 Izključeno:  subakutni sklerozirajoči panencefalitis (A81.1) 

B05.0 Ošpice, ki se komplicirajo z encefalitisom 
Encefalitis po ošpicah 

B05.1 Ošpice, ki se komplicirajo z meningitisom 
Meningitis po ošpicah 

B05.2 Ošpice, ki se komplicirajo s pnevmonijo 
Pljučnica po ošpicah 

B05.3 Ošpice, ki se komplicirajo z vnetjem srednjega ušesa 
Vnetje srednjega ušesa po ošpicah 

B05.4 Ošpice s črevesnimi zapleti 

B05.8 Ošpice z drugimi zapleti 
  Keratitis in keratokonjunktivitis pri ošpicah† (H19.2*) 

B05.9 Ošpice brez zapletov 
Ošpice BDO  

B06 Rdečke [rubella] 

Izključeno:  prirojene rdečke (P35.0) 

B06.0 Rdečke z nevrološkimi komplikacijami 
Rdečke z: 

• encefalitisom† (G05.1*) 

• meningitisom† (G02.0*) 

• meningoencefalitisom† (G05.1*) 

B06.8 Rdečke z drugimi komplikacijami 
Rdečke z(s):  

• artritisom† (M01.4*) 

• pljučnico† (J17.1*) 

B06.9 Rdečke brez komplikacij 
Rdečke BDO 

 



 

 

B07 Virusne bradavice 

Verruca: 

• simplex 

• vulgaris 

Izključeno:  anogenitalne (venerične) bradavice (A63.0) 

                    papilom: 

                      • sečnega mehurja (D41.4) 

                      • cerviksa (D26.0) 

                      • larinksa (D14.1) 

B08 Druge virusne infekcije, z značilnimi spremembami na koži in sluznicah, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  vezikulozni virusni stomatitis (A93.8) 

B08.0 Druge ortopoksvirusne infekcije 
Kravje koze 

Orfvirusna bolezen 

Psevdokravje koze (nodozni izpuščaj oseb, ki molzejo)  

Vakcinija 

 Izključeno:  opičje koze (B04) 

B08.1 Molluscum contagiosum 

B08.2 Exanthema subitum [šesta bolezen] 

B08.3 Erythema infectiosum [peta bolezen] 

B08.4 Enterovirusni vezikularni stomatitis z eksantemom 
Bolezen dlani, podplatov in ust 

B08.5 Enterovirusni vezikularni faringitis 
Herpangina 

B08.8 Druge opredeljene virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici 
Enterovirusni limfonodularni faringitis 

Parkljevka in slinavka  

Tanapoksvirusna bolezen  

Yabapoksvirusna bolezen 

B09 Neopredeljena virusna infekcija, za katero so značilne spremembe na koži in sluznici 

Virusni: 

• enantem BDO 

• eksantem BDO 

 



 

 

VIRUSNI HEPATITIS 
(B15–B19)  
0104 

Uporabi dodatno kodo (Poglavje 20) za posttransfuzijski hepatitis. 

 

Izključeno: citomegalovirusni hepatitis (B25.1) 

    herpesvirusni [herpes simpleks] hepatitis (B00.8) 

    posledice virusnega hepatitisa (B94.2) 

B15 Akutni hepatitis A 

B15.0 Hepatitis A s hepatično komo 

B15.9 Hepatitis A brez hepatične kome 
Hepatitis A (akutni) (virusni) BDO  

B16 Akutni hepatitis B 

B16.0 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) z jetrno komo 

B16.1 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) brez jetrne kome 

B16.2 Akutni hepatitis B brez agensa delta z jetrno komo 

B16.9 Akutni hepatitis B brez agensa delta in brez jetrne kome 
Hepatitis B (akutni)(virusni) BDO 

B17 Druge vrste akutni virusni hepatitis 

B17.0 Akutna (dodatna) infekcija delta pri nosilcu virusa hepatitisa B 

B17.1 Akutni hepatitis C 

B17.2 Akutni hepatitis E 

B17.8 Druge vrste opredeljeni akutni virusni hepatitis 
Hepatitis ne–A ne–B (akutni)(virusni) NUD 

B17.9 Akutni virusni hepatitis, neopredeljen 
Akutni hepatitis BDO 

B18 Kronični virusni hepatitis 

B18.0 Kronični hepatitis B z agensom delta 

B18.1 Kronični virusni hepatitis B brez agensa delta 
 Kronični (virusni) hepatitis B  



 

 

B18.2 Kronični virusni hepatitis C 

B18.8 Druge vrste kronični hepatitis 

B18.9 Kronični virusni hepatitis, neopredeljen 

B19 Neopredeljeni virusni hepatitis 

B19.0 Neopredeljeni virusni hepatitis s komo 

B19.9 Neopredeljeni virusni hepatitis brez kome 
Virusni hepatitis BDO 

BOLEZEN, KI JO POVZROČA VIRUS ČLOVEŠKE IMUNSKE POMANKLJIVOSTI [HIV] 
(B20–B24) 
0102 

Vključeno: sindrom pridobljene imunske pomankljivosti (AIDS) 

  z AIDS-om povezan kompleks (ARC) 

  HIV infekcija, simptomatska 

Uporabi dodatne kode za kategorije B20–B24  za vse manifestacije infekcije s HIV. 

Izključeno: asimptomatsko obdobje infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21) 

izpostavljenost HIV-u (Z20.6) 

nespecifični serološki dokaz HIV-a (R75) 

B20 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z infekcijskimi 
in parazitskimi boleznimi 

Izključeno:  sindrom akutne infekcije HIV (B23.0) 

B21 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z malignimi 
neoplazmami 

 

B22 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi 
opredeljenimi boleznimi 

HIV, ki se kaže kot: 

• encefalopatija 

• limfoidna intersticijska pljučnica 

• s sindromom izgube telesne teže 

• wasting sindrom 

B23 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi stanji 

B23.0 Sindrom akutne infekcije HIV 



 

 

B23.8 Bolezen HIV, ki se kaže z drugimi opredeljenimi stanji 
Bolezen HIV, ki se kaže z generalizirano (perzistentno) limfadenopatijo 

B24 Neopredeljena bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 

 

Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti [AIDS] BDO 

Kompleks, povezan z AIDS-om [ARC] BDO 

DRUGE VIRUSNE BOLEZNI  
(B25–B34)  

B25 Citomegalovirusna bolezen 

Izključeno:  prirojena citomegalovirusna infekcija (P35.1) 

                    citomegalovirusna mononukleoza (B27.1) 

B25.0† Citomegalovirusna pljučnica (J17.1*) 

B25.1 Citomegalovirusni hepatitis 

B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis 

B25.8 Druge citomegalovirusne bolezni 

B25.9 Citomegalovirusna bolezen, neopredeljena 

B26 Mumps 

Vključeno:   parotitis:  

•  epidemični  

•  infekcijski 

B26.0 Mumpsov orhitis 

B26.1 Mumpsov meningitis 

B26.2 Mumpsov encefalitis 

B26.3 Mumpsov pankreatitis 

B26.8 Mumps z drugimi zapleti 
Mumps z(s): 

•  artritisom† (M01.5*) 

•  miokarditisom† (I41.1*) 

•  nefritisom† (N08.0*) 

•  polinevropatijo† (G63.0*) 

B26.9 Mumps brez komplikacij 
Mumps: 

• BDO 



 

 

• parotitisom BDO 

B27 Infekcijska mononukleoza 

Vključeno: žlezna vročica  
monocitna angina  

Pfeifferjeva bolezen 

B27.0 Gamaherpesvirusna mononukleoza 
Mononukleoza, ki jo povzroča virus Epstein-Barr 

B27.1 Citomegalovirusna mononukleoza 

B27.8 Druge infekcijske mononukleoze 

B27.9 Infekcijska mononukleoza, neopredeljena 

B30 Virusni konjunktivitis 

Izključeno:  očesna bolezen: 

• herpesvirusna [herpes simplex] (B00.5) 

• zoster (B02.3) 

B30.0 Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus 
Epidemični keratokonjunktivitis 

Oči ladjarjev 

B30.1 Konjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus 
        Akutni adenovirusni folikularni konjunktivitis 

        Konjunktivitis plavalnega bazena 

B30.2 Virusni faringokonjunktivitis 

B30.3 Akutni epidemični hemoragični konjunktivitis (enterovirusni) 
Konjunktivitis, ki ga povzroča: 

• virus coxsackie 24 

• enterovirus 70 

Hemoragični konjunktivitis (akutni) (epidemični) 

B30.8 Druge vrste virusni konjunktivitis 
Newcastlski konjunktivitis 

B30.9 Virusni konjunktivitis, neopredeljen 

B33 Druge virusne bolezni, ki niso uvrščene drugje 

B33.0 Epidemična mialgija 
Bornholmska bolezen 

B33.1 Bolezen Ross River 
Epidemični poliartritis in eksantem 



 

 

Vročica Ross River 

B33.2 Virusni karditis 

B33.3 Retrovirusne infekcije, ki niso uvrščene drugje 
Retrovirusna infekcija BDO 

B33.4† Hantavirusni pljučni sindrom [HPS] [HCPS] (J17.1*) 
Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti pljuč  

Sin Nombre virusna bolezen 

Če želimo opredeliti kakršnokoli odpoved ledvic, povezano s HPS zaradi druge hantavirusne etiologije 

(Andes, Bayou, Black Creek Canal), uporabimo dodatno kodo (N17.-). 

Izključeno: hemoragična vročica z znaki prizadetosti ledvic (A98.5† N08.0*)  

B33.8 Druge opredeljene virusne bolezni 

B34 Virusne infekcije neopredeljenega mesta 

Izključeno: citomegalovirusna bolezen BDO (B25.9) 

herpesvirusna [herpes simpleks] infekcija BDO (B00.9) 

retrovirusna infekcija BDO (B33.3) 

virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B97.–) 

B34.0 Adenovirusna infekcija, neopredeljena 

B34.1 Enterovirusna infekcija, neopredeljena 
 Coxsackievirusna infekcija BDO  

 Echovirusna infekcija BDO  

B34.2 Coronavirusna infekcija, neopredeljena 

Izključeno: SARS (U04.9) 

B34.3 Parvovirusna infekcija, neopredeljena 

B34.4 Papovavirusna infekcija, neopredeljena 

B34.8 Druge virusne infekcije neopredeljenega mesta 

B34.9 Virusna infekcija, neopredeljena 
Viremija BDO 

MIKOZE 
(B35–B49)  

Izključeno: hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu (J67.-) 

  fungoidna mikoza (C84.0) 

B35 Dermatofitoze 



 

 

Vključenos:  favus 

infekcije zaradi vrst Epidermophyton, Microsporum in Trichophyton 

tinea, vsi tipi, razen tistih v B36.- 

B35.0 Tinea barbae in tinea capitis 
Dermatofitoza brade 

Kerion 

Dermatofitoza lasišča 

Sikoza, mikotična 

B35.1 Tinea unguium 
Dermatofitska onihija 

Dermatofitoza nohtov 

Onihomikoza 

Dermatofitija nohtov 

Epidermofitija nohtov 

B35.2 Tinea manuum 
Dermatofitoza roke 

Dermatofitija roke 

Epidermofitija roke 

B35.3 Tinea pedis 
Atletska noga 

Dermatofitoza noge  

Dermatofitija noge 

Epidermofitija noge 

B35.4 Tinea corporis 
                       Dermatofitija telesa 

Epidermofitija telesa 

B35.5 Tinea imbricata 
Tokelau 

B35.6 Tinea cruris 
Srbenje Dhobi  

Ingvinalna dermatofitoza 

Srbenje Jock 

B35.8 Druge dermatofitoze 
Dermatofitoza: 

• diseminirana 

•  granulomatozna 

B35.9 Dermatofitoza, neopredeljena 
Tinea BDO 

B36 Druge superficialne mikoze 

B36.0 Pityriasis versicolor 
Tinea: 



 

 

• flava 

• versicolor 

B36.1 Tinea nigra 
Keratomycosis nigricans palmaris 

Microsporosis nigra 

Pityriasis nigra 

B36.2 Bela piedra 
Bela tinea 

B36.3 Črna piedra 

B36.8 Druge opredeljene superficialne mikoze 

B36.9 Superficialna mikoza, neopredeljena 

B37 Kandidioza 

Vključeno:  kandidioza 

monilioza 

                        Izključeno:  kandidioza novorojenčka (P37.5-)  

B37.0 Kandidni stomatitis 
Soor ustne votline 

B37.1 Pljučna kandidioza 

B37.2 Kandidoza kože in nohta 
Kandidna: 

•  onihija 

•  paronihija 

Izključeno:  vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22) 

B37.3† Kandidoza vulve in vagine (N77.1*) 
Kandidni vulvovaginitis  

Monilijski  vulvovaginitis  

Soor vagine 

B37.4 Kandidoza drugih urogenitalnih lokalizacij 
Kandidni: 

•  balanitis† (N51.2*) 

•  uretritis† (N37.0*) 

B37.5 Kandidni meningitis 

B37.6 Kandidni endokarditis 

B37.7 Kandidna sepsa 

B37.8 Kandidoza drugih lokalizacij 



 

 

B37.81 Kandidoza požiralnika 

B37.88 Kandidoza na drugih mestih 

B37.9 Kandidoza, neopredeljena 
Soor BDO 

B38 Kokcidioidomikoza 

B38.0 Akutna pljučna kokcidioidomikoza 

B38.1 Kronična pljučna kokcidioidomikoza 

B38.2 Pljučna kokcidioidomikoza, neopredeljena 

B38.3 Kožna kokcidioidomikoza 

B38.4 Kokcidioidomikozni meningitis 

B38.7 Diseminirana kokcidioidomikoza 
Generalizirana kokcidioidomikoza 

B38.8 Druge oblike kokcidioidomikoze 

B38.9 Kokcidioidomikoza, neopredeljena 

B39 Histoplazmoza 

B39.0 Akutna pljučna kapsulirana histoplazmoza 

B39.1 Kronična pljučna kapsulirana histoplazmoza 

B39.2 Pljučna histoplazmoza, neopredeljena 

B39.3 Diseminirana kapsulirana histoplazmoza 
Generalizirana kapsulirana histoplazmoza 

B39.4 Kapsulirana histoplazmoza, neopredeljena 
Ameriška histoplazmoza 

B39.5 Histoplasmosis duboisii 
Afriška histoplazmoza  

B39.9 Histoplazmoza, neopredeljena 

B40 Blastomikoza 

Izključeno:  brazilska blastomikoza (B41.-) 

   keloidna blastomikoza (B48.0) 

B40.0 Akutna pljučna blastomikoza 



 

 

B40.1 Kronična pljučna blastomikoza 

B40.2 Pljučna blastomikoza, neopredeljena 

B40.3 Kožna blastomikoza 

B40.7 Diseminirana blastomikoza 
Generalizirana blastomikoza 

B40.8 Druge oblike blastomikoze 

B40.9 Blastomikoza, neopredeljena 

B41 Parakokcidioidomikoza 

Vključeno:  brazilska blastomikoza 

                    Lutzova bolezen 

B41.0 Pljučna parakokcidioidomikoza 

B41.7 Diseminirana parakokcidioidomikoza 
Generalizirana parakokcidioidomikoza 

B41.8 Druge oblike parakokcidioidomikoze 

B41.9 Parakokcidioidomikoza, neopredeljena 

B42 Sporotrihoza 

B42.0 Pljučna sporotrihoza 

B42.1 Limfokutana sporotrihoza 

B42.7 Diseminirana sporotrihoza 
Generalizirana sporotrihoza 

B42.8 Druge oblike sporotrihoze 

B42.9 Sporotrihoza, neopredeljena 

B43 Kromomikoza in feomikotični absces 

B43.0 Kožna kromomikoza 
     Verukozni dermatitis 

B43.1 Feomikotični možganski absces 
Cerebralna kromomikoza 

B43.2 Subkutana feomikotična absces in cista 

B43.8 Druge oblike kromomikoze 



 

 

B43.9 Kromomikoza, neopredeljena 

B44 Aspergiloza 

Vključeno:  aspergilom 

B44.0 Invazivna pljučna aspergiloza 

B44.1 Druge vrste pljučna aspergiloza 

B44.2 Tonzilarna aspergiloza 

B44.7 Diseminirana aspergiloza 
Generalizirana aspergiloza 

B44.8 Druge oblike aspergiloze 

B44.9 Aspergiloza, neopredeljena 

B45 Kriptokokoza 

B45.0 Pljučna kriptokokoza 

B45.1 Cerebralna kriptokokoza 
 Kriptokokni meningitis† (G02.1*)  

 Meningocerebralna kriptokokoza  

B45.2 Kožna kriptokokoza 

B45.3 Kostna kriptokokoza 

B45.7 Diseminirana kriptokokoza 
Generalizirana kriptokokoza 

B45.8 Druge oblike kriptokokoze 

B45.9 Kriptokokoza, neopredeljena 

B46 Zigomikoza 

B46.0 Pljučna mukormikoza 

B46.1 Rinocerebralna mukormikoza 

B46.2 Gastrointestinalna mukormikoza 

B46.3 Kožna mukormikoza 
Subkutana mukormikoza 

B46.4 Diseminirana mukormikoza 
Generalizirana mukormikoza 



 

 

B46.5 Mukormikoza, neopredeljena 

B46.8 Druge zigomikoze 
Entomoftoromikoza 

B46.9 Zigomikoza, neopredeljena 
Fikomikoza BDO 

B47 Micetom 

B47.0 Evmicetom 
Madurska noga, mikotska 

Maduromikoza 

B47.1 Aktinomicetom 

B47.9 Micetom, neopredeljen 

Madurska noga BDO 

B48 Druge mikoze, ki niso uvrščene drugje 

B48.0 Lobomikoza 
 Keloidna blastomikoza  

 Lobojeva bolezen  

B48.1 Rinosporidioza 

B48.2 Alešerioza 
Infekcija, ki jo povzroča Pseudallescheria boydii 

  Izključeno:  evmicetom (B47.0) 

B48.3 Geotrihoza 
Geotrihomski stomatitis 

B48.4 Peniciloza 

B48.7 Oportunistične mikoze 
Mikoze, ki jih povzročajo malo virulentne glive, ki lahko povzročijo infekcijo le, če so istočasno  

prisotni še drugi dejavniki, kot kronična bolezen, zdravljenje z imunosupresivnimi in drugimi 

zdravili ali obsevanje. Večina teh gliv je del normalne saprofitne flore, ki je v zemlji ali 

razpadajočih organskih odpadkih.  

B48.8 Druge opredeljene mikoze 

Adiaspiromikoza 

B49 Neopredeljena mikoza 

Fungemija BDO 

 

 



 

 

PROTOZOJSKE BOLEZNI 
(B50–B64) 

Izključeno: ameboza (A06.–) 

druge protozojske črevesne bolezni (A07.-) 

B50 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum 

Vključeno: mešane infekcije, ki jih povzroča Plasmodium falciparum s katero koli drugo vrsto iz rodu 

Plasmodium 

B50.0 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, s cerebralnimi zapleti 
                       Cerebralna malarija BDO 

B50.8 Druga huda in z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum 
  Huda ali z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum BDO 

B50.9 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, neopredeljena 

B51 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium vivax 

Vključeno:  mešane infekcije, ki jih povzroča Plasmodium vivax z drugimi vrstami iz rodu 

Plasmodium, razen z vrsto Plasmodium falciparum 

Izključeno:  kadar je mešana z vrsto Plasmodium falciparum (B50.-) 

B51.0 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium vivax, z rupturo vranice 

B51.8 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium vivax, z drugimi zapleti 

B51.9 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium vivax, brez zapletov 
Malarija, ki jo povzroča Plasmodium vivax, BDO 

B52 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium malariae 

Vključeno:  mešane infekcije, ki jih povzroča Plasmodium malariae z drugimi vrstami iz rodu Plasmodium 

razen z vrstama Plasmodium falciparum in Plasmodium vivax 

Izključeno:  kadar je dodatna infekcija z vrsto Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• vivax (B51.-) 

B52.0 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium malariae, z nefropatijo 
1438 

B52.8 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium malariae, z drugimi zapleti 

B52.9 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium malariae, brez zapletov 
Plasmodium malariae malaria NOS 

B53 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov 



 

 

B53.0 Malarija, ki jo povzroča Plasmodium ovale 

Izključeno:  kadar je mešana okužba z vrsto Plasmodium: 

• falciparum (B50.–) 

• malariae (B52.–) 

• vivax (B51.–) 

B53.1 Malarija, ki jo povzročajo plazmodiji opic 

Izključeno:  kadar je mešana okužba z vrsto Plasmodium: 

• falciparum (B50.–) 

• malariae (B52.–) 

• ovale (B53.0) 

• vivax (B51.–) 

B53.8 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov, ki ni uvrščena drugje 
Malarija, potrjena z izolacijo parazitov, BDO 

B54 Neopredeljena malarija 

Klinično diagnosticirana malarija brez izolacije parazita. 

B55 Lišmenioza 

B55.0 Visceralna lišmenioza 
Kala-azar 

Po-kala-azarska kožna lišmenioza 

B55.1 Kožna lišmenioza 

B55.2 Mukokutana lišmenioza 

B55.9 Lišmenioza, neopredeljena 

B56 Afriška tripanosomioza 

B56.0 Gambienska tripanosomioza 
Infekcija, ki jo povzroča Trypanosoma brucei gambiense 

Zahodnoafriška spalna bolezen 

B56.1 Rodezijska tripanosomioza 
Vzhodnoafriška spalna bolezen  

Infekcija, ki jo povzroča Trypanosoma brucei rhodesiense 

B56.9 Afriška tripanosomioza, neopredeljena 
Spalna bolezen BDO 

Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje afriška tripanosomioza 

B57 Chagasova bolezen 

Vključeno:  ameriška tripanosomioza, infekcija, ki jo povzroča Trypanosoma cruzi 



 

 

B57.0 Akutna Chagasova bolezen s prizadetostjo srca 
Akutna Chagasova bolezen z miokarditisom† (I41.2*) 

B57.1 Akutna Chagasova bolezen brez prizadetosti srca 
Akutna Chagasova bolezen BDO 

B57.2 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo srca 
Ameriška tripanosomioza BDO  

 Chagasova bolezen (kronična) (s)(z): 

• miokarditisom† (I41.2*)  

• BDO 

 Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje Chagasova bolezen 

 B57.3 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo prebavil 

B57.4 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo živčevja 

B57.5 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo drugih organov 

B58 Toksoplazmoza 

Vključeno:  infekcija, ki jo povzroča Toxoplasma gondii 

Izključeno:  prirojena toksoplazmoza (P37.1) 

B58.0 Toksoplazemska okulopatija 
Toksoplazemski horioretinitis† (H32.0*) 

B58.1 Toksoplazemski hepatitis 

B58.2† Toksoplazemski meningoencefalitis (G05.2*) 

B58.3† Pljučna toksoplazmoza (J17.3*) 

B58.8 Toksoplazmoza s prizadetostjo drugih organov 
Toksoplazemski: 

• miokarditis† (I41.2*) 

• miozitis† (M63.1-*) 

B58.9 Toksoplazmoza, neopredeljena 

B59† Pnevmocistoza (J17.3*) 

Pljučnica, ki jo povzroča Pneumocystis: 

 • carinii 

 • jirovecii 

B60 Druge protozojske bolezni, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  kriptosporidioza (A07.2) 

črevesna mikrosporidioza (A07.8) 

izosporioza (A07.3) 



 

 

B60.0 Babezioza 
Piroplazmoza 

B60.1 Akantameboza 
 Konjunktivitis, ki ga povzroča Acanthamoeba† (H13.1*)  

 Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča Acanthamoeba† (H19.2*) 

B60.2 Naeglerioza 
 Primarni amebni meningoencefalitis† (G05.2*) 

B60.8 Druge opredeljene protozojske bolezni 

B64 Neopredeljena protozojska bolezen 

 

HELMINTIOZE 
(B65–B83)  

B65 Shistosomioza [bilharzioza] 

Vključeno:  polžja vročica 

B65.0 Shistosomioza, ki jo povzroča Schistosoma haematobium [shistosomioza sečil] 

B65.1 Shistosomioza, ki jo povzroča Schistosoma mansoni [črevesna shistosomioza] 

B65.2 Shistosomioza, ki jo povzroča Schistosoma japonicum 
Azijska shistosomioza 

B65.3 Cerkarijski dermatitis 
Srbež plavalca 

B65.8 Druge shistosomioze 
Infekcija, ki jo povzroča Schistosoma: 

•  intercalatum 

• mattheei 

• mekongi 

B65.9 Shistosomioza, neopredeljena 

B66 Druge metljajske infekcije 

B66.0 Opistorhioza 
Infekcija zaradi: 

• mačkinega jetrnega metljaja 

• Opishorchis (felineus)(viverrini) 

B66.1 Klonorhioza 
Kitajska jetrna metljajska bolezen 



 

 

Infekcija, ki jo povzroča Clonorchis sinensis 

Orientalska jetrna metljajska bolezen 

B66.2 Dikrocelioza 
Infekcija, ki jo povzroča Dicrocoelium dendriticum 

Infekcija s suličastim metljajem 

B66.3 Fasciolioza 
Infekcija, ki jo povzroča Fasciola: 

•  gigantica  

•  hepatica 

•  indica 

Ovčja jetrna metljajska bolezen 

B66.4 Paragonimioza 
Infekcija, ki jo povzroča vrsta Paragonimus 

Pljučna metljajska bolezen 

Pljučna distomioza 

B66.5 Fasciolopsioza 
Infekcija, ki jo povzroča Fasciolopsis buski 

Črevesna distomioza 

B66.8 Druge opredeljene metljajske infekcije 
Ehinostomioza  

Heterofioza  

Metagonimioza  

Nanofietioza  

Watsonioza  

B66.9 Metljajska infekcija, neopredeljena 

B67 Ehinokokoza 

Vključeno:  hidatidoza  

B67.0 Infekcija jeter, ki jo povzroča Echinococcus granulosus 

B67.1 Infekcija pljuč, ki jo povzroča Echinococcus granulosus 

B67.2 Infekcija kosti, ki jo povzroča Echinococcus granulosus 

B67.3 Infekcija druge vrste in multiplih mest, ki jo povzroča Echinococcus granulosus 

B67.4 Infekcija, ki jo povzroča Echinococcus granulosus, neopredeljena 

B67.5 Infekcija jeter, ki jo povzroča Echinococcus multilocularis 

B67.6 Infekcija drugih in multiplih mest, ki jo povzroča Echinococcus multilocularis 

B67.7 Infekcija, ki jo povzroča Echinococcus multilocularis, neopredeljena 

B67.8 Ehinokokoza jeter, neopredeljena 



 

 

B67.9 Ehinokokoza, druge vrste in neopredeljena 
Ehinokokoza BDO 

 

B68 Tenioza (trakuljavost) 

Izključeno:  cisticerkoza (B69.-) 

B68.0 Trakuljavost, ki jo povzroča Taenia solium 
Infekcija s svinjsko trakuljo 

B68.1 Trakuljavost, ki jo povzroča Taenia saginata 
Goveja trakulja (infekcija) 

Infekcija zaradi odrasle trakulje Taenia saginata 

B68.9 Tenioza, neopredeljena 

B69 Cisticerkoza 

Vključeno:  cisticercijska infekcija, ki jo povzroča larva trakulje Taenia solium 

B69.0 Cisticerkoza centralnega živčnega sistema 

B69.1 Cisticerkoza očesa 

B69.8 Cisticerkoza drugih mest 

B69.9 Cisticerkoza, neopredeljena 

B70 Difilobotrioza in sparganoza 

B70.0 Difilobotrioza 
Infekcija, ki jo povzroča trakulja (odrasla) Diphyllobothrium (latum) (pacificum) 

Ribja trakulja (infekcija) 

                  Izključeno:  difilobotrioza, ki jo povzroča larva (B70.1) 

B70.1 Sparganoza 
Infekcija, ki jo povzroča: 

• Sparganum (mansoni)(proliferum) 

• larva Spirometra 

Difilobotrioza, ki jo povzroča larva 

Spirometroza 

B71 Druge infekcije s trakuljami 

B71.0 Himenolepioza 
Pritlikava trakulja (infekcija) 

Podganja trakulja (infekcija) 

B71.1 Dipilidioza 



 

 

B71.8 Druge opredeljene infekcije s trakuljami 
Cenuroza 

B71.9 Infekcija s trakuljo, neopredeljena 

Trakulja (infekcija) BDO 

B72 Drakunkulioza 

Infekcija s pegatkinim črvom 

Infekcija, ki jo povzroča Dracunculus medinensis 

B73 Onhocerkoza 

Infekcija, ki jo povzroča Onchocerca volvulus 

Onhocerkoza 

Rečna slepota 

B74 Filarioza 

Izključeno: onhocerkoza (B73) 

  tropska (pljučna) eozinofilija BDO (J82) 

B74.0 Filarioza, ki jo povzroča Wuchereria bancrofti 
Bankroftska: 

•  elefantiaza 

•  filarioza 

B74.1 Filarioza, ki jo povzroča Brugia malayi 

B74.2 Filarioza, ki jo povzroča Brugia timori 

B74.3 Loioza 
Kalabarska oteklina 

Afriška bolezen, ki jo povzroča očesni črv 

Infekcija, ki jo povzroča Loa loa 

B74.4 Mansonelioza 
Infekcija, ki jo povzroča Mansonella: 

•  ozzardi 

•  perstans 

•  streptocerca 

B74.8 Druge filarioze 
Dirofilarioza 

B74.9 Filarioza, neopredeljena 

B75 Trihineloza 

Infekcija, ki jo povzroča vrsta Trichinella 

Trihinioza 



 

 

B76 Bolezni zaradi rudarskih glist 

Vključeno:  uncinarioza 

B76.0 Ankilostomioza 
Infekcija, ki jo povzroča vrsta Ancylostoma 

B76.1 Nekatorioza 
Infekcija, ki jo povzroča Necator americanus 

B76.8 Druge bolezni zaradi rudarskih glist 

B76.9 Bolezen zaradi rudarske gliste, neopredeljena 

Kožna larva migrans BDO 

B77 Askarioza 

Vključeno:  askaridioza 

                   infekcija s človeško glisto 

B77.0 Askarioza s črevesnimi komplikacijami 

B77.8 Askarioza z drugimi komplikacijami 

B77.9 Askarioza, neopredeljena 

B78 Strongiloidioza 

Izključeno:  trihostrongilioza (B81.2) 

B78.0 Črevesna strongiloidioza 

B78.1 Kožna strongiloidioza 

B78.7 Diseminirana strongiloidioza 

B78.9 Strongiloidioza, neopredeljena 

B79 Trihurioza 

Trihocefalioza 

Bičeglavec (bolezen) (infekcija) 

B80 Enterobioza 

Oksiurioza 

Infekcija s podančico 

  Infekcija z lasnico 

B81 Druge črevesne helmintiaze, ki niso uvrščene drugje 



 

 

Izključeno:   angiostrongilioza, ki jo povzroča: 

     • Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 

     • Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

B81.0 Anisakioza 
Infekcija, ki jo povzroča larva Anisakis 

B81.1 Črevesna kapilarioza 
Kapilarioza BDO 

Infekcija, ki jo povzroča Capillaria philippinensis 

Izključeno:  jetrna kapilarioza (B83.8) 

B81.2 Trihostrongilioza 

B81.3 Črevesna angiostrongilioza 
Angiostrongilioza, ki jo povzroča: 

• Angiostrongylus costaricensis 

• Parastrongylus costaricensis 

B81.4 Mešane črevesne helmintiaze 
Infekcija, ki jo povzročajo črevesne gliste, uvrščene v več kot eno izmed kategorij B65.0-B81.3 in B81.8 

Mešana helmintioza BDO 

B81.8 Druge opredeljene črevesne helmintiaze 
Infekcija, ki jo povzroča: 

•  vrsta Oesophagostomum [ezofagostomioza] 

 •  Terniden: 

    • deminutus [ternidenzioza] 

    • diminutus [ternidenzioza] 

B82 Neopredeljeni črevesni parazitizem 

B82.0 Črevesna helmintiaza, neopredeljena 

B82.9 Črevesni parazitizem, neopredeljen 

B83 Druge helmintiaze 

Izključeno:  kapilarioza: 

     • črevesna (B81.1) 

     • BDO (B81.1) 

B83.0 Visceralna larva migrans 
Toksokarioza 

B83.1 Gnatostomioza 
Potujoča oteklina 

B83.2 Angiostrongilioza, ki jo povzroča Parastrongylus cantonensis 
Angiostrongilioza, ki jo povzroča Angiostrongylus cantonensis 

Eozinofilni meningoencefalitis † (G05.2*) 



 

 

Izključeno:  črevesna angiostrongilioza (B81.3) 

B83.3 Singamioza 
Singamoza 

B83.4 Notranja hirudinioza 

Izključeno:  zunanja hirudinioza (B88.3) 

B83.8 Druge opredeljene helmintioze 
Akantocefalioza  

Gongilonemioza 

Jetrna kapilarioza 

Metastrongilioza 

Telazioza 

B83.9 Helmintioza, neopredeljena 
Gliste BDO 

Izključeno:  črevesna helmintioza BDO (B82.0) 

 

PEDIKULOZA, AKARIOZA IN DRUGE INFESTACIJE 
(B85–B89)  

B85 Pedikuloza in ftirioza 

B85.0 Pedikuloza, ki jo povzroča Pediculus humanus capitis 
Infestacija z naglavno ušjo 

B85.1 Pedikuloza, ki jo povzroča Pediculus humanus corporis 
Infestacija z belo ušjo 

B85.2 Pedikuloza, neopredeljena 

B85.3 Ftirioza 
Infestacija z: 

•  rakavico  

•  ušjo Phthirus pubis 

B85.4 Mešana pedikuloza in ftirioza 
Infestacija, ki jo lahko uvrstimo v več kot eno izmed kategorij B85.0–B85.3 

B86 Skabies 

Sarkoptska srbečica 

B87 Miioza - infestacija z mušjimi ličinkami 

 Vključeno:  infestacija z larvami muh 



 

 

B87.0 Kožna miioza - infestacija kože z mušjimi ličinkami 
  Plazeča se miioza 

B87.1 Miioza rane - infestacija rane z mušjimi ličinkami 
  Travmatska miioza 

B87.2 Očesna miioza - infestacija očesa z mušjimi ličinkami 

B87.3 Nazofaringealna miioza - infestacija nazofarinksa z mušjimi ličinkami 
  Laringealna miioza 

B87.4 Ušesna miioza - infestacija ušesa z mušjimi ličinkami 

B87.8 Miioza na drugih mestih - infestacija  z mušjimi ličinkami na drugih mestih 
  Genitourinarna miioza 

  Črevesna miioza 

B87.9 Miioza, neopredeljena - infestacija  z mušjimi ličinkami, neopredeljena 

B88 Druge infestacije 

B88.0 Druge akarioze 
  Akarinski dermatitis  

  Dermatitis, ki ga povzroča: 

•  vrsta Demodex 

•  Dermanyssus gallinae 

•  Liponyssoides sanguineus 

  Trombikuloza 

  Izključeno:  skabies (B86) 

B88.1 Tungioza [infestacija s peščeno muho] 

B88.2 Druge artropodne infestacije 
Skarabioza 

B88.3 Zunanja hirudinioza 
Infestacija s pijavko BDO 

Izključeno:  notranja hirudinioza (B83.4) 

B88.8 Druge opredeljene infestacije 
Ihtioparazitizem, ki ga povzroča Vandellia cirrhosa 

Lingvatuloza 

Porocefalioza 

B88.9 Infestacija, neopredeljena 
Infestacija (kože) BDO 

Infestacija s pršicami BDO 

Kožni paraziti BDO 

B89 Neopredeljena parazitska bolezen 



 

 

 

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) INFEKCIJSKIH IN PARAZITSKIH BOLEZNI  
(B90–B94)  
0008 
     Opomba:    Te kategorije uporabljamo, kadar hočemo pokazati na stanja, navedena v kategorijah A00–B89 kot vzrok 

posledic, ki so same uvrščene drugje. »Kasne posledice« vključujejo stanja, označena kot taka; 

vključujejo tudi kasne učinke bolezni, ki jih lahko uvrstimo v zgornje kategorije, če je dokazano, da 

bolezni same ni več. 

B90 Kasne posledice tuberkuloze 

B90.0 Posledice tuberkuloze centralnega živčnega sistema 

B90.1 Posledice genitourinarne tuberkuloze 

B90.2 Posledice tuberkuloze kosti in sklepov 

B90.8 Posledice tuberkuloze drugih organov 

B90.9 Posledice tuberkuloze respiratornega trakta in neopredeljene tuberkuloze 
Posledice tuberkuloze BDO 

B91 Kasne posledice poliomielitisa 

   

B92 Kasne posledice lepre 

   

B94 Kasne posledice drugih in neopredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni 

B94.0 Posledice trahoma 

B94.1 Posledice virusnega encefalitisa 

B94.2 Posledice virusnega hepatitisa 

B94.8 Posledice drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni 

B94.9 Posledice neopredeljene infekcijske ali parazitske bolezni 



 

 

BAKTERIJSKI, VIRUSNI IN DRUGI INFEKCIJSKI POVZROČITELJI 
(B95–B97)  

B95 Streptokok in stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja 

0103 

B95.0 Streptokok, skupina A, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.1 Streptokok, skupina B, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.2 Streptokok, skupina D, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.3 Streptococcus pneumoniae kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.4 Druge vrste streptokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.41 Streptokok skupine C, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.42 Streptokok skupine G, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.48 Streptokoki drugih opredeljenih skupin kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.5 Neopredeljeni streptokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.6 Staphylococcus aureus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.7 Druge vrste stafilokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B95.8 Neopredeljeni stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96 Drugi bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 
 Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] 

B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.2 Escherichia coli [E. coli] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.31 Haemophilus influenzae [H. influenzae] tipa B kot vzrok bolezni, uvrščeni drugje 

B96.38 Haemophilus influenzae [H. influenzae] druge opredeljene vrste kot vzrok bolezni, uvrščenih 
drugje 

B96.39 Haemophilus influenzae [H. influenzae] neopredeljene vrste, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 



 

 

B96.4 Proteus (mirabilis)(morganii) kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.8 Drugi opredeljeni bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje   

1122 

B96.88 Druge in neopredeljene bakterije kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 
Burkholderia: 

mallei 

pseudomallei 

B97 Virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja 

B97.0 Adenovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B97.1 Enterovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 
Coxsackievirus 

Echovirus 

B97.2 Coronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B97.3 Retrovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 
Lentivirus 

Oncovirus 

B97.4 Respiratorni sincicijski virus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B97.5 Reovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B97.6 Parvovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

B97.7 Papillomavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje  
1408 

Človeški papiloma virus 

B97.8 Drugi virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje 

DRUGE INFEKCIJSKE BOLEZNI  
(B99)  

B99 Druge in neopredeljene infekcijske bolezni 

 



 

 

POGLAVJE 2 

NEOPLAZME 
(C00–D48) 
 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
C00–C96 Maligne neoplazme 
 C00–C75 Maligne neoplazme, ugotovljeno ali domnevno primarne, opredeljenih lokacij, 

razen limfatičnega, hemopoetičnega in sorodnega tkiva 

  C00–C14 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo) 

  C15–C26 Prebavila 

  C30–C39 Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi 

  C40–C41 Kost in sklepni hrustanec 

  C43–C44 Koža 

  C45–C49 Mezotelijska in mehka tkiva 

  C50  Dojka 

  C51–C58 Ženski spolni organi 

  C60–C63 Moški spolni organi 

  C64–C68 Urinarni trakt (sečila) 

  C69–C72 Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja 

  C73–C75 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem) 

C76–C80 Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest 

C81–C96 Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali 
domnevno primarne 

D00–D09 Neoplazme in situ 

D10–D36 Benigne neoplazme 
D37–D48 Neoplazme negotovega ali neznanega značaja 
 
Opombe: 1. Primarne, slabo opredeljene, sekundarne in neopredeljene lokacije malignih neoplazem 

 

Kategorije C76–C80 vključujejo maligne neoplazme, pri katerih začetno mesto izvora raka ni jasno 

označeno ali pa je rak označen kot »diseminiran«, »raztresen« ali »razširjen«, brez omembe primarnega 

mesta. V obeh primerih velja, da je primarno mesto neznano. 

 

2. Funkcionalna aktivnost 

 

V to poglavje so uvrščene vse neoplazme glede na to, ali so funkcionalno aktivne ali ne. Če želimo opredeliti 

funkcionalno aktivnost v zvezi s katero koli neoplazmo, lahko uporabimo dodatno kodo iz poglavja 4. Npr. 

maligni feokromocitom nadledvične žleze, ki izloča kateholamin, kodiramo kot C74 z dodatno kodo E27.5; 

bazofilni adenom hipofize s Cushingovim sindromom kodiramo kot D35.2 z dodatno kodo E24.0. 

  

3. Morfologija 

 

Poznamo številne morfološke (histološke) skupine malignih neoplazem: karcinome, ki vključujejo 

planocelularne karcinome in adenokarcinome; sarkome; druge tumorje mehkih tkiv, vključno z mezoteliomi; 
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limfome (Hodgkinove in ne-Hodgkinove); levkemije; druge opredeljene in lokacijsko specifične vrste; 

neopredeljene rake. Rak je generični naziv, ki ga lahko rabimo za vse navedene skupine, čeprav se redko 

uporablja za maligne neoplazme limfatičnega, hemopoetičnega tkiva in sorodnih tkiv. 

»Karcinom« se včasih nepravilno rabi kot sinonim za »raka«. 

V poglavju 2 so neoplazme razvrščene v glavnem po mestu znotraj širokih razvrstitev glede na značaj. V 

redkih, izjemnih primerih, je morfologija označena v naslovih kategorij in podkategorij. 

Za tiste, ki želijo opredeliti histološko vrsto neoplazme, so posebne izčrpne kode za morfologijo. Te 

morfološke kode so iz tretje izdaje Med narodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O), dvoosne 

razvrstitve, ki vsebuje neodvisna kodirna sistema za topografijo in morfologijo. Morfološke kode imajo 6 

mest: prva štiri opredeljujejo histološko vrsto; peto mesto je za kodo značaja (maligna primarna, maligna 

sekundarna, (metastatska), in situ, benigna, negotovo, ali maligna ali benigna); šesto mesto je koda za gradus 

(stopnjo diferenciacije) pri solidnih tumorjih in se uporablja tudi kot posebna šifra za limfome in levkemije, 

kakorkoli to šesto mesto ni vključeno v MKB-10-AM. 

   

4. Uporaba podkategorij v poglavju 2 

 

Opozarjamo na posebno rabo podkategorije .8 v tem poglavju [glej opombo 5]. Kjer je bilo treba dodati 

podkategorije za »drugo«, so te v splošnem označene kot podkategorija .7. 

 

5. Maligne neoplazme, ki preraščajo anatomske meje, in uporaba podkategorije .8 (preraščajoča lezija) 

 

Kategorije C00–C75 razvrščajo primarne maligne neoplazme glede na mesto izvora. Mnoge 

trimestne kategorije so naprej razdeljene glede na anatomske dele ali podkategorije ustreznega 

organa. 

  

Neoplazmo, ki prerašča dve sosednji lokaciji ali več znotraj trimestne kategorije in katere izvora  

ne moremo natančno določiti, moramo uvrstiti v podkategorijo .8 (preraščajoča lezija), razen če 

ni kombinacija posebej uvrščena drugam. Npr. karcinom požiralnika in želodca ima posebno 

kodo C16.0 (kardija), medtem ko je treba karcinom konice in ventralne površine jezika označiti s 

C02.8. Po drugi strani pa je treba karcinom konice jezika, ki se širi na ventralno stran, kodirati kot 

C02.1, če je znano, da rak izvira iz konice jezika. »Preraščajoč« pomeni, da sta  prizadeti mesti v 

stiku (drugo ob drugem). Številčno zaporedne podkategorije so pogosto anatomsko zvezne, 

vendar pa to ni vedno tako (npr. sečni mehur C67.–) in tisti, ki kodira, bo moral včasih topografske 

odnose preveriti v anatomskih besedilih.  

 

Včasih neoplazma prerašča meje trimestnih kategorij znotraj določenega sistema. Za take primere 

so določene naslednje podkategorije: 

 
C02.8 Preraščajoča lezija jezika  

C08.8 Preraščajoča lezija velikih slinavk 

C14.8 Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa  

C21.8 Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala  

C24.8 Preraščajoča lezija biliarnega trakta 

C26.8 Preraščajoča lezija prebavnega sistema 

C39.8 Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov 

C41.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca  

C49.8 Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva  



 

 

C57.8 Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov  

C63.8 Preraščajoča lezija moških spolnih organov  

C68.8 Preraščajoča lezija sečil 

C72.8 Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja  

Kot primer navajamo karcinom želodca in tankega črevesa, ki ga uvrstimo v C26.8 (preraščajoča lezija 

prebavnega sistema). 

 

 6.  Maligne neoplazme ektopičnega tkiva 

Maligne neoplazme ektopičnega tkiva kodiramo glede na osnovno lokacijo, npr. ektopične maligne 

neoplazme trebušne slinavke (pankreasa) uvrstimo k trebušni slinavki, neopredeljeni (C25.9).  

  

7. Uporaba Abecednega kazala pri šifriranju neoplazem 

 

Pri kodiranju neoplazem je treba upoštevati poleg lokacije še morfologijo in značaj. Za morfološki 

opis je treba vedno najprej navesti kodo iz Abecednega kazala. 

 

8.  Uporaba tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) 

 

V poglavju 2 je za določene morfološke vrste topografska klasifikacija omejena ali pa je sploh ni. Topografske 

kode MKB-O imajo za neoplazme v bistvu enake 3- in 4- mestne kategorije, kot so v poglavju 2 za maligne 

neoplazme (C00–C77, C80), kar omogoča večjo specifičnost za lokacijo drugih neoplazem (malignih 

sekundarnih (metastaz), benignih, in situ in negotovih ali neznanih). 

Zato priporočamo, da ustanove, ki jih zanima opredelitev lokacije in morfologije tumorjev, npr. 

registri raka, onkološke bolnišnice, oddelki za patologijo in druge ustanove, ki se ukvarjajo z 

rakom, uporabljajo MKB-O. 

 

 

 

 

MALIGNE NEOPLAZME 
(C00–C96) 

MALIGNE NEOPLAZME, UGOTOVLJENO ALI DOMNEVNO PRIMARNE, OPREDELJENIH 
LOKACIJ, RAZEN LIMFATIČNEGA, HEMOPOETIČNEGA IN SORODNEGA TKIVA 
(C00–C75) 

MALIGNE NEOPLAZME USTNICE, USTNE VOTLINE IN FARINKSA (ŽRELA) 
(C00–C14) 

C00 Maligna neoplazma ustnice 

0241 



 

 

Izključeno:  koža ustnice (C43.0, C44.0) 

C00.0 Zunanja zgornja ustnica 
Zgornja ustnica: 

• BDO 

• rdečina ustnice 

• kožna meja 

C00.1 Zunanja spodnja ustnica 
Spodnja ustnica: 

• BDO 

• rdečina ustnice 

• kožna meja 

C00.2 Zunanja ustnica, neopredeljena 
Kožna meja BDO 

C00.3 Zgornja ustnica, notranji del 
Zgornja ustnica: 

•  bukalni (lični) del 

•  frenulum 

•  sluznica 

•  oralni (ustni) del 

C00.4 Spodnja ustnica, notranji del 
Spodnja ustnica: 

•  bukalni (lični) del 

•  frenulum 

•  sluznica 

•  oralni (ustni) del 

C00.5 Ustnica, neopredeljena, notranji del 
Ustnica, neopredeljena, bodisi zgornja ali spodnja: 

•  bukalni (lični) del 

•  frenulum  

•  sluznica  

•  oralni (ustni) del 

C00.6 Komisura ustnic (ustni kot) 

C00.8 Preraščajoča lezija ustnice 
Glej opombo 5 

C00.9 Ustnica, neopredeljena 

C01 Maligna neoplazma baze jezika 

Dorzalna površina baze jezika  

Priraščeni del jezika BDO  

Zadnja tretjina jezika 

C02 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov jezika 



 

 

C02.0 Dorzalna površina jezika 
Sprednji dve tretjini jezika, dorzalna površina 

Izključeno:  dorzalna površina baze jezika (C01) 

C02.1 Rob jezika 
Konica jezika 

C02.2 Ventralna površina jezika 
Sprednji dve tretjini jezika, ventralna površina 

Jezični frenulum 

C02.3 Sprednji dve tretjini jezika, brez opredelitve mesta 
Srednja tretjina jezika BDO  

Pomični del jezika BDO 

C02.4 Jezična tonzila (jezični mandelj) 

Izključeno:  tonzila BDO (C09.9) 

C02.8 Preraščajoča lezija jezika 
0234  

 Glej opombo 5 

 Maligna neoplazma jezika, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C01–C02.4 

C02.9 Jezik, neopredeljen 

C03 Maligna neoplazma dlesni 

Vključeno:  alveolarni greben dlesen 

Izključeno:  maligne odontogene neoplazme (C41.02, C41.1) 

C03.0 Zgornja dlesen 

C03.1 Spodnja dlesen 

C03.9 Dlesen, neopredeljena 

C04 Maligna neoplazma ustnega dna 

C04.0 Sprednje ustno dno 
  Pred stikom premolarjev in podočnikov 

C04.1 Lateralno (stransko) ustno dno 

C04.8 Preraščajoča lezija ustnega dna 
Glej opombo 5 

C04.9 Ustno dno, neopredeljeno 

C05 Maligna neoplazma neba 



 

 

C05.0 Trdo nebo 

C05.1 Mehko nebo 

Izključeno:  nazofaringealna površina mehkega neba (C11.3) 

C05.2 Uvula (jeziček) 

C05.8 Preraščajoča lezija neba 
Glej opombo 5 

C05.9 Nebo, neopredeljeno 
Ustni svod 

C06 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ustnih delov 

C06.0 Bukalna (lična) sluznica 
 Bukalna (lična) sluznica BDO  

 Notranji del lic  

C06.1 Vestibulum ust (ustna votlina) 
 Bukalni (lični) sulkus (zgornji)(spodnji) 

 Labialni (ustnični) sulkus (zgornji)(spodnji) 

C06.2 Retromolarno področje 

C06.8 Preraščajoča lezija drugih in neopredeljenih ustnih delov 
Glej opombo 5 

C06.9 Usta, neopredeljena 
Male žleze slinavke, neopredeljeno mesto 

Ustna votlina BDO 

C07 Maligna neoplazma parotidne žleze (obušesne slinavke) 

 

C08 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih velikih žlez slinavk 

Izključeno: maligne neoplazme malih žlez slinavk BDO (C06.9) 

   maligne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene po svoji anatomski legi 

   parotidna žleza (C07) 

C08.0 Submandibularna (podčeljustna) slinavka 
 Submaksilarna slinavka 

C08.1 Sublingvalna (podjezična) slinavka 

C08.8 Preraščajoča lezija velikih žlez slinavk 
0234  

Glej opombo 5 

Maligna neoplazma velikih žlez slinavk, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij  



 

 

C07–C08.1 

C08.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena 
Žleza slinavka (velika) BDO  

C09 Maligna neoplazma tonzile (nebnice) 

Izključeno:    jezična tonzila (jezični mandelj) (C02.4) 

 faringealna tonzila (žrelnica ) (C11.1) 

C09.0 Tonzilarna loža 

C09.1 Tonzilarni (nebni) lok (sprednji)(zadnji) 

C09.8 Preraščajoča lezija tonzile 
Glej opombo 5 

C09.9 Tonzila, neopredeljena 
Tonzila: 

• BDO 

• žrelna 

• palatinalna (nebna)  

C10 Maligna neoplazma orofarinksa (ustnega dela žrela) 

Izključeno:  tonzila (nebnica) (C09.-) 

C10.0 Valekula 

C10.1 Sprednja površina epiglotisa (poklopca) 
Epiglotis (poklopec),  prosti rob 

Glosoepiglotisna guba 

Izključeno:  epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) BDO (C32.1) 

C10.2 Stranska stena orofarinksa 

C10.3 Zadnja stena orofarinksa 

C10.4 Branhialna reža 
Branhialna cista (lokacija neoplazme) 

C10.8 Preraščajoča lezija orofarinksa 
Glej opombo 5 

 Zvezno področje orofarinksa 

 C10.9 Orofarinks, neopredeljen 

C11 Maligna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela) 

C11.0 Zgornja stena nazofarinksa 
Svod nazofarinksa 



 

 

C11.1 Zadnja stena nazofarinksa 
Adenoidno tkivo 

Faringealna tonzila (žrelnica) 

C11.2 Stranska stena nazofarinksa 
Rosenmüllerjeva votlina 

Ustje avditivne tube (faringealno ustje ušesne troblje) 

Faringealni recesus (žep) 

C11.3 Sprednja stena nazofarinksa 
Dno nazofarinksa 

Nazofaringealna (sprednja)(zadnja) površina mehkega neba 

Zadnji rob nosnih(-ega): 

•  hoan (školjk) 

•  septuma (pretina) 

C11.8 Preraščajoča lezija nazofarinksa 
Glej opombo 5 

C11.9 Nazofarinks, neopredeljen 

Nazofaringealna stena BDO 

C12 Maligna neoplazma piriformnega sinusa 

Piriformna kotanja 

C13 Maligna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela) 

Izključeno:  piriformni sinus (C12) 

C13.0 Postkrikoidna regija 

C13.1 Ariepiglotisna guba, hipofaringealni del 
Ariepiglotisna guba: 

• BDO 

•  robno področje 

Izključeno:  ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (C32.1) 

C13.2 Zadnja stena hipofarinksa 

C13.8 Preraščajoča lezija hipofarinksa 
Glej opombo 5 

C13.9 Hipofarinks, neopredeljen 
Stena hipofarinksa BDO 

C14 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest na ustnici, v ustni votlini in farinksu 

Izključeno:  ustna votlina BDO (C06.9) 

C14.0 Farinks (žrelo), neopredeljen 



 

 

C14.2 Waldeyerjev obroč 

C14.8 Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa 
0234  

Glej opombo 5 

Maligna neoplazma ustnice, ustne votline in farinksa, katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij 

C00–C14.2 

 

MALIGNE NEOPLAZME PREBAVIL 
(C15–C26 ) 

C15 Maligna neoplazma požiralnika 

Opomba: Na voljo sta dve alternativni razvrstitvi: 

.0–.2 po anatomskem opisu 

.3–.5 po tretjinah 

Odstopanje od načela, da se morajo kategorije medsebojno izključevati, je 

premišljeno, ker se uporabljata obe terminologiji, vendar posledične anatomske 

razdelitve niso analogne. 

C15.0 Cervikalni (vratni) del požiralnika 

C15.1 Torakalni (prsni) del požiralnika 

C15.2 Abdominalni (trebušni) del požiralnika 

C15.3 Zgornja tretjina požiralnika 

C15.4 Srednja tretjina požiralnika 

C15.5 Spodnja tretjina požiralnika 

C15.8 Preraščajoča lezija požiralnika 
Glej opombo 5 

C15.9 Požiralnik, neopredeljen 

C16 Maligna neoplazma želodca 

C16.0 Kardija 
Ustje kardije  

Kardioezofagealna zveza  

Gastroezofagealna zveza  

Požiralnik in želodec 

C16.1 Dno želodca 



 

 

C16.2 Telo želodca 

C16.3 Pilorični antrum (votlina) 
Želodčna votlina 

C16.4 Pilorus (vratar) 
  Prepilorus  

  Pilorični kanal 

C16.5 Mala želodčna krivina, neopredeljena 
Mala želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.1–C16.4 

C16.6 Velika želodčna krivina, neopredeljena 
Velika želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.0–C16.4 

C16.8 Preraščajoča lezija želodca 
Glej opombo 5 

C16.9 Želodec, neopredeljen 
Želodčni rak BDO 

C17 Maligna neoplazma tankega črevesa 

C17.0 Dvanajstnik (duodenum) 

C17.1 Jejunum 

C17.2 Ileum 

Izključeno:  ileocekalna valvula (zaklopka) (C18.0) 

C17.3 Meckelov divertikel 

C17.8 Preraščajoča lezija tankega črevesa 
Glej opombo 5 

C17.9 Tanko črevo, neopredeljeno 

C18 Maligna neoplazma kolona (debelega črevesa) 

C18.0 Cekum (slepo črevo) 
Ileocekalna valvula (zaklopka) 

C18.1 Apendiks (slepič) 

C18.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa) 

C18.3 Hepatična fleksura (jetrni zavoj) 

C18.4 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo) 

C18.5 Splenična fleksura (vranični zavoj) 



 

 

C18.6 Descendentni kolon (del debelega črevesa) 

C18.7 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo) 
Sigma (fleksura) 

 Izključeno:  rektosigmoidna zveza (C19) 

C18.8 Preraščajoča lezija kolona (debelega črevesa) 
Glej opombo 5 

C18.9 Kolon, neopredeljen 
Debelo črevo BDO 

C19 Maligna neoplazma rektosigmoidne zveze 

Kolon z rektumom (debelo črevo z danko)  

Rektosigma (kolon, debelo črevo) 

C20 Maligna neoplazma rektuma (danke) 

Ampula rektuma (danke) 

C21 Maligna neoplazma anusa in analnega kanala (zadnjika in zadnjičnega kanala) 

C21.0 Anus (zadnjik), neopredeljen 

Izključeno: analni: 

  • rob (C43.5, C44.5) 

  • koža (C43.5, C44.5) 

  perianalna koža (C43.5, C44.5) 

C21.1 Analni (zadnjični) kanal 
Analni sfinkter (zadnjična zapiralka)  

C21.2 Kloakogeni predel 

C21.8 Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala (danke, zadnjika in zadnjičnega kanala) 
0234   

 Glej opombo 5 

 Maligna neoplazma rektuma, anusa in analnega kanala, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od     

kategorij C20–C21.2 

 Anorektalna zveza 

Anorektum 

C22 Maligna neoplazma jeter in intrahepatičnih (znotrajjetrnih) žolčnih vodov 

Izključeno: biliarni trakt (žolčna pota) BDO (C24.9) 

  sekundarna maligna neoplazma jeter (C78.7) 

C22.0 Karcinom jetrnih celic 
  Hepatocelularni karcinom 



 

 

 Hepatom  

C22.1 Karcinom intrahepatičnega žolčevoda 
  Holangiokarcinom 

C22.2 Hepatoblastom 

C22.3 Angiosarkom jeter 
  Sarkom Kupfferjevih celic 

C22.4 Drugi sarkomi jeter 

C22.7 Drugi opredeljeni jetrni karcinomi 

C22.9 Jetra, neopredeljena 

C23 Maligna neoplazma žolčnika 

 

C24 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov biliarnega trakta (žolčnih poti) 

Izključeno:  intrahepatični (znotrajjetrni) žolčevod (C22.1) 

C24.0 Ekstrahepatični (zunajjetrni) žolčevod 
Žolčevod ali žolčna pot BDO  

Skupni žolčevod (ductus holedohus)  

Cistični vod (ductus cysticus) 

Hepatični (jetrni) vod (ductus hepaticus) 

C24.1 Vaterjeva ampula 

C24.8 Preraščajoča lezija biliarnega trakta (žolčnih poti) 
0234          

     Glej opombo 5 

 Maligna neoplazma biliarnega trakta (žolčnih poti), katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij 

C22.0–C24.1 

Maligna neoplazma, ki zajema intrahepatične in ekstrahepatične (znotraj- in zunajjetrne) žolčevode 

C24.9 Biliarni trakt (žolčna pota), neopredeljen 

C25 Maligna neoplazma trebušne slinavke (pankreasa) 

C25.0 Glava trebušne slinavke 

C25.1 Telo trebušne slinavke 

C25.2 Rep trebušne slinavke 

C25.3 Pankreatični vod (izvodilo trebušne slinavke) 

C25.4 Endokrini del trebušne slinavke 



 

 

Langerhansovi otočki 

C25.7 Drugi deli trebušne slinavke 
  Vrat pankreasa 

C25.8 Preraščajoča lezija trebušne slinavke 
Glej opombo 5 

C25.9 Trebušna slinavka, neopredeljena 

C26 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih prebavnih organov 

Izključeno:  peritonej (potrebušnica) in retroperitonej (C48.-) 

C26.0 Intestinalni (prebavni) trakt, predel neopredeljen 
Prebavila BDO 

C26.1 Vranica 

                      Izključeno:  Hodgkinova bolezen (C81.–) 

                  ne-Hodgkinov limfom (C82–C85) 

C26.8 Preraščajoča lezija prebavnega sistema 
0234  

Glej opombo 5 

Maligna neoplazma prebavil, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C15–C26.1 

Izključeno:  kardioezofagealna zveza (C16.0) 

C26.9 Slabo opredeljena mesta v prebavnem sistemu 
Prebavni kanal ali trakt BDO 

Gastrointestinalni trakt BDO 

MALIGNE NEOPLAZME RESPIRATORNIH (DIHALNIH) IN INTRATORAKALNIH 
(PRSNIH) ORGANOV  
(C30–C39) 

 

Vključeno:  srednje uho 

Izključeno:  mezoteliom (C45.-) 

C30 Maligna neoplazma nosne votline in srednjega ušesa 

C30.0 Nosna votlina 
  Nosni hrustanec  

 Školjka, nosna  

 Notranji nos 

 Nosni septum (pretin) 

 Nosni vestibulum (preddvor) 



 

 

 Izključeno: nosna kost (C41.0)  
   nos BDO (C76.0) 

  olfaktorni bulbus (C72.2) 

  zadnji rob nosnega septuma (pretina) in hoan (školjk) (C11.3) 

  koža nosu (C43.3, C44.3) 

C30.1 Srednje uho 
Evstahijeva troblja (tuba auditiva)  

Notranje uho 

Pnevmatične celice mastoida (bradavičnikov del senčnice)  

Izključeno: sluhovod (zunanji) (C43.2, C44.2)  
  ušesna kost (meatus) (C41.0)  

  ušesni hrustanec (C49.0) 

  koža (zunanjega) ušesa (C43.2, C44.2) 

C31      Maligna neoplazma paranazalnih sinusov (obnosnih votlin) 

C31.0 Maksilarni sinus (čeljustična obnosna votlina) 
Antrum Highmori 

C31.1 Etmoidalni sinus (sitkine celice) 

C31.2 Frontalni sinus (čelna obnosna votlina) 

C31.3 Sfenoidalni sinus (zagozdnična obnosna votlina) 

C31.8 Preraščajoča lezija paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusov (votlin) 
Glej opombo 5 

C31.9 Paranazalni (akcesorni, obnosni) sinus (votlina), neopredeljen 

C32 Maligna neoplazma larinksa (grla) 

C32.0 Glotis 
Notranji larinks (notranje grlo) 

Glasilka (prava) BDO 

C32.1 Supraglotis 
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del  

Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) BDO  

Zunanji larinks (zunanje grlo) 

Lažna glasilka 

Zadnja (laringealna, grlna) stran epiglotisa (poklopca) 

Ventrikularni gubi (lažni glasilki) 

 

Izključeno:    sprednja površina epiglotisa (poklopca) (C10.1) 

ariepiglotisna guba: 

•  hipofaringealni del (C13.1) 

•  robno področje (C13.1) 

• BDO (C13.1) 



 

 

C32.2 Subglotis 

C32.3 Laringealni (grlni) hrustanec 

C32.8 Preraščajoča lezija larinksa 
Glej opombo 5 

C32.9 Larinks, neopredeljen 

C33 Maligna neoplazma traheje (sapnika) 

 

C34 Maligna neoplazma bronhija (sapnice) in pljuč 

C34.0 Glavni bronhij (glavna sapnica) 
Karina 

Hilus (pljučni) 

C34.1 Zgornji lobus (reženj), bronhij ali pljuča 

C34.2 Srednji lobus (reženj), bronhij ali pljuča 

C34.3 Spodnji lobus (reženj), bronhij ali pljuča 

C34.8 Preraščajoča lezija bronhija in pljuč 
Glej opombo 5 

C34.9 Bronhij ali pljuča, neopredeljena 

C37 Maligna neoplazma timusa (priželjca) 

 

C38 Maligna neoplazma srca, mediastinuma (medpljučja) in plevre (poprsnice) 

Izključeno:  mezoteliom (C45.-) 

C38.0 Srce 
Perikard (osrčnik) 

Izključeno:  velike žile (C49.3) 

C38.1 Sprednji mediastinum (sprednje medpljučje) 

C38.2 Zadnji mediastinum (zadnje medpljučje) 

C38.3 Mediastinum, neopredeljen del 

C38.4 Plevra 

C38.8 Preraščajoča lezija srca, mediastinuma in plevre 



 

 

Glej opombo 5 

C39 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest v dihalih in intratorakalnih organih 

 Izključeno:  intratorakalna BDO (C76.1) 

                         torakalna BDO (C76.1) 

C39.0 Zgornji respiratorni (dihalni) trakt, neopredeljen del 

C39.8 Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov 
0234  

 Glej opombo 5 

Maligna neoplazma dihalnih in intratorakalnih (prsnih) organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno 

od kategorij C30–C39.0 

C39.9 Slabo opredeljena mesta v respiratornem (dihalnem) sistemu 
Respiratorni (dihalni) trakt BDO 

MALIGNE NEOPLAZME KOSTI IN SKLEPNEGA HRUSTANCA UDOV 
(C40–C41)  

 

Izključeno:  kostni mozeg BDO (C96.7) 

 sinovija (C49.-) 

C40 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca udov 

C40.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornjega uda 

C40.1 Kratke kosti zgornjega uda 

C40.2 Dolge kosti spodnjega uda 

C40.3 Kratke kosti spodnjega uda 

C40.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca udov 
Glej opombo 5 

C40.9 Kost in sklepni hrustanec udov, neopredeljena 

C41 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca drugih in neopredeljenih mest 

Izključeno:  kosti udov (C40.–) 

hrustanec: 

•  ušesa (C49.0) 

• larinksa (grla) (C32.3) 

•  udov (C40.–) 

•  nosu (C30.0) 

C41.0 Kosti lobanje in obraza 



 

 

  Izključeno:  karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega: 

  •  maksilarnega sinusa (C31.0) 

  •  zgornje čeljusti (C03.0) 

  spodnja čeljustnica (C41.1) 

C41.01 Lobanjske in obrazne kosti 
Kost: 

• etmoidna 

• čelnica 

• zatilnica 

• orbitalna 

• temenica 

• zagozdnica 

• senčnica 

C41.02 Kosti zgornje čeljusti in obraza 
Kost: 

• obrazna BDO 

• ličnica 

• nosnica 

• zigomatična kost 

Maksila 

Nosna školjka 

Zgornja čeljustnica 

Ralo  

C41.1 Mandibula 
Spodnja čeljustnica 

Izključeno:   karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega, čeljusti: 

• BDO (C03.9) 

•  spodnje (C03.1) 

• zgornje (C03.0) 

zgornje čeljustnice (C41.02) 

C41.2 Hrbtenica 

Izključeno:  križnica in trtica (C41.4) 

C41.3 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica) 

C41.4 Medenične kosti, križnica in trtica 

C41.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca 
0234  

 Glej opombo 5 

Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij 

C40–C41.4 

C41.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena 



 

 

 

MELANOM IN DRUGE MALIGNE NEOPLAZME KOŽE 
(C43–C44) 

C43 Maligni melanom kože 

 

  Vključeno:  morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /3 
 

  Izključeno:  maligni melanom kože spolnih organov (C51–C52, C60.–, C63.–) 

C43.0 Maligni melanom ustnice 

Izključeno:  kožna meja ustnice (C00.0–C00.2) 

C43.1 Maligni melanom veke, vključno kantus 

C43.2 Maligni melanom ušesa in zunanjega sluhovoda 

C43.3 Maligni melanom drugih in neopredeljenih delov obraza 

C43.4 Maligni melanom kože lobanje in vratu 

C43.5 Maligni melanom trupa 
Analna: 

•  rob 

•  koža  

Perianalna koža  

Koža dojke 

Izključeno: anus BDO (C21.0) 

C43.6 Maligni melanom zgornjega uda, vključno z ramo 

C43.7 Maligni melanom spodnjega uda, vključno s kolkom 

C43.8 Preraščajoči kožni maligni melanom 
Glej opombo 5 

C43.9 Kožni maligni melanom, neopredeljen 

Melanom (maligni) BDO 

C44 Druge maligne neoplazme kože 

Vključeno:  maligne neoplazme:  

•  lojnic 

•  znojnic 

Izključeno:  Kaposijev sarkom (C46.–) 

maligni melanom kože (C43.–) 



 

 

koža spolnih organov (C51–C52, C60.-, C63.-) 

C44.0 Koža ustnice 
0241 

 Bazalnocelični karcinom ustnice 

 Izključeno:  maligna neoplazma ustnice (C00.-) 

C44.1 Koža veke, vključno kantus 

Izključeno:  vezivno tkivo veke (C49.0) 

C44.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda 

Izključeno:  vezivno tkivo ušesa (C49.0) 

C44.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza 

C44.4 Koža lobanje in vratu 

C44.5 Koža trupa 
Analna: 

•  rob 

•  koža  

 Perianalna koža  

 Koža dojke 

 Izključeno:  anus BDO (C21.0) 

C44.6 Koža zgornjega uda, vključno z ramo 

C44.7 Koža spodnjega uda, vključno s kolkom 

C44.8 Preraščajoča lezija kože 
Glej opombo 5 

C44.9 Maligna neoplazma kože, neopredeljena 

 

MALIGNE NEOPLAZME MEZOTELIJSKEGA IN MEHKEGA TKIVA 
(C45–C49) 

C45 Mezoteliom 

Vključeno:  morfološka koda M905 s kodo za značaj /3 

C45.0 Mezoteliom plevre (poprsnice) 

Izključeno:  druge maligne neoplazme plevre (poprsnice) (C38.4) 



 

 

C45.1 Mezoteliom peritoneja (potrebušnice) 
Mezenterij 

Mezokolon 

Omentum 

Peritonej (parietalni)(pelvični) 

Izključeno:  druge maligne neoplazme peritoneja (C48.-) 

C45.2 Mezoteliom perikarda (osrčnika) 

Izključeno:  druge maligne neoplazme perikarda (osrčnika) (C38.0) 

C45.7 Mezoteliom drugih mest 

C45.9 Mezoteliom, neopredeljen 

C46 Kaposijev sarkom 

0102 

Vključeno:  morfološka koda M9140 s kodo za značaj /3 

C46.0 Kaposijev sarkom kože 

C46.1 Kaposijev sarkom mehkega tkiva 

C46.2 Kaposijev sarkom neba 

C46.3 Kaposijev sarkom bezgavk 

C46.7 Kaposijev sarkom drugih mest 

C46.8 Kaposijev sarkom več organov 

C46.9 Kaposijev sarkom, neopredeljen 

C47 Maligna neoplazma perifernih živcev in avtonomnega živčevja 

Vključeno:  simpatični in parasimpatični živci in gangliji 

C47.0 Periferni živci glave, obraza in vratu 

Izključeno:  periferni živci orbite (C69.6) 

C47.1 Periferni živci zgornjega uda, vključno z ramo 

C47.2 Periferni živci spodnjega uda, vključno s kolkom 

C47.3 Periferni živci toraksa (prsnega koša) 

C47.4 Periferni živci abdomna (trebuha) 

C47.5 Periferni živci pelvisa (medenice) 



 

 

C47.6 Periferni živci trupa, neopredeljeni 

C47.8 Preraščajoča lezija perifernih živcev in avtonomnega živčevja 
Glej opombo 5 

C47.9 Periferni živci in avtonomno živčevje, neopredeljeni 

C48 Maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja (potrebušnice) 

Izključeno:  Kaposijev sarkom (C46.1)  

   mezoteliom (C45.-) 

C48.0 Retroperitonej 

C48.1 Opredeljeni deli peritoneja 

Mezenterij 

Mezokolon  

Omentum 

Peritonej:  

•  parietalni  

•  pelvični  

C48.2 Peritonej, neopredeljen 

C48.8 Preraščajoča lezija retroperitoneja in peritoneja 
Glej opombo 5  

C49 Maligna neoplazma drugega vezivnega in mehkega tkiva 

Vključeno:  krvna žila  
  burza  

  hrustanec 

   fascija (ovojnica) 

  maščevje 

  ligament (vez), razen uterini (maternični) 
  limfna žila 

  mišica  

  sinovija 

   kita (ovojnica) 

 Izključeno:   hrustanec: 

  • sklepni (C40–C41) 

 • laringealni (grlni) (C32.3) 

  • nosni (C30.0) 
 vezivno tkivo dojke (C50.–)  

  Kaposijev sarkom (C46.–)  

  mezoteliom (C45.–) 



 

 

  periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–) 

   peritonej (C48.–) 

   retroperitonej (C48.0) 

C49.0 Vezivno in mehko tkivo glave, obraza in vratu 
 Vezivno tkivo:  

 •  ušesa  

 •  veke  

  Izključeno:  vezivno tkivo orbite (C69.6) 

C49.1 Vezivno in mehko tkivo zgornjega uda, vključno z ramo 

C49.2 Vezivno in mehko tkivo spodnjega uda, vključno s kolkom 

C49.3 Vezivno in mehko tkivo toraksa (prsnega koša) 
Aksila (pazduha) 

Diafragma (prepona)  

Velike žile 

Izključeno:  dojka (C50.–) 

            srce (C38.0) 

            mediastinum (medpljučje) (C38.1–C38.3) 

  timus (priželjc) (C37) 

C49.4 Vezivno in mehko tkivo abdomna (trebuha) 
Abdominalna (trebušna) stena 

Hipohondrij 

C49.5 Vezivno in mehko tkivo pelvisa (medenice) 
Zadnjica 

Dimlje 

Perinej (presredek) 

C49.6 Vezivno in mehko tkivo trupa, neopredeljeno 
   Hrbet BDO 

C49.8 Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva 
0234  

Glej opombo 5 
 

Maligna neoplazma vezivnega in mehkega tkiva, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij 

C47–C49.6 

C49.9 Vezivno in mehko tkivo, neopredeljeno 

 



 

 

MALIGNA NEOPLAZMA DOJKE 
(C50) 

C50 Maligna neoplazma dojke 

Vključeno:  vezivno tkivo dojke  

Izključeno:  koža dojke (C43.5, C44.5) 

C50.0 Bradavica in areola 

C50.1 Osrednji del dojke  

C50.2 Zgornji-notranji kvadrant dojke 

C50.3 Spodnji-notranji kvadrant dojke 

C50.4 Zgornji-zunanji kvadrant dojke 

C50.5 Spodnji-zunanji kvadrant dojke 

C50.6 Aksilarni (pazdušni) predel dojke 

C50.8 Praraščajoča lezija dojke 
Glej opombo 5 

C50.9 Dojka, neopredeljena 

 

MALIGNE NEOPLAZME ŽENSKIH SPOLNIH ORGANOV  
(C51–C58) 

Vključeno:  koža ženskih spolnih organov 

C51 Maligna neoplazma ženskega zunanjega spolovila (vulve) 

C51.0 Labium majus (velika sramna ustnica) 
  Bartolinova (velika vestibularna) žleza  

C51.1 Labium minus (mala sramna ustnica) 

C51.2 Klitoris 

C51.8 Preraščajoča lezija vulve 
Glej opombo 5 

C51.9 Vulva, neopredeljena 
Žensko zunanje spolovilo BDO  

Pudendum 



 

 

C52 Maligna neoplazma nožnice (vagine) 

 

C53 Maligna neoplazma materničnega vratu (cerviksa) 

C53.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu) 

C53.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu) 

C53.8 Preraščajoča lezija materničnega vratu 
Glej opombo 5 

C53.9 Maternični vrat (cerviks), neopredeljen 

C54 Maligna neoplazma materničnega telesa (uterinega korpusa) 

C54.0  Istmus uteri (ožina maternice) 
  Spodnji segment maternice 

C54.1 Endometrij 

C54.2 Miometrij 

C54.3 Fundus (dno) maternice 

C54.8 Preraščajoča lezija materničnega telesa 
Glej opombo 5 

C54.9 Maternično telo, neopredeljeno 

C55 Maligna neoplazma maternice (uterusa), neopredeljeni del 

 

C56 Maligna neoplazma jajčnika (ovarija) 

 

C57 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov 

C57.0 Jajcevod 
  Tuba Falopii 

 Tuba uterina  

C57.1 Široki ligament 

C57.2 Okrogli ligament 

C57.3 Parametrij 
  Meternični ligament BDO  



 

 

C57.4 Maternični adneksi (priveski), neopredeljeni 

C57.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi 
  Wolffovo telo ali vod 

C57.8 Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov 
0234               

 Glej opombo 5 

Maligna neoplazma ženskih spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C51–

C57.7, C58 

 

Tuboovarijska 

Uterinoovarijska  

C57.9 Ženski spolni organ, neopredeljen 

Ženski genitourinarni trakt BDO 

C58 Maligna neoplazma posteljice (placente) 

Horiokarcinom BDO  

Horioepiteliom BDO 

Izključeno:  horioadenom (destruentni) (D39.2) 

hidatidiformna mola: 

•  invazivna (D39.2) 

•  maligna (O01.9)  

• BDO (O01.9) 

 

MALIGNE NEOPLAZME MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV 
(C60–C63) 

Vključeno:  koža moških spolnih organov 

C60 Maligna neoplazma penisa 

C60.0 Prepucij 
Kožica penisa 

C60.1 Glans penisa 

C60.2 Telo penisa 
Corpus cavernosum (kavernozno telo) 

C60.8 Preraščajoča lezija penisa 
Glej opombo 5 

C60.9 Penis, neopredeljen 

Koža penisa BDO 



 

 

C61 Maligna neoplazma prostate (obsečnice) 

 

C62 Maligna neoplazma testisa (moda) 

C62.0 Nespuščeni testis (nespuščeno modo) 
 Ektopični testis (modo) [mesto neoplazme]  

 Zadržani testis (modo) [mesto neoplazme] 

C62.1 Spuščeni testis (spuščeno modo) 
Testis (modo) v skrotumu (mošnji) 

C62.9 Testis (modo), neopredeljen 

C63 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih moških spolnih organov 

C63.0 Epididimis (obmodek) 

C63.1 Spermatična vez 

C63.2 Skrotum (mošnja) 
 Koža skrotuma (mošnje) 

C63.7 Drugi opredeljeni moški spolni organi 
Vesicula seminalis (semenjak, semenska vrečica) 

Tunica vaginalis testis (serozna ovojnica testisa) 

C63.8 Preraščajoča lezija moških spolnih organov 
Glej opombo 5 

Maligna neoplazma moških spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C60–

C63.7 

C63.9 Moški spolni organ, neopredeljen 
 Moški genitourinarni trakt BDO 

 

MALIGNE NEOPLAZME SEČIL 
(C64–C68) 
1438 

C64 Maligna neoplazma ledvic, razen ledvičnega meha 

Izključeno:  ledvične(–i):  

•  čašice (C65) 

•  meh (C65) 

C65 Maligna neoplazma ledvičnega meha 



 

 

Zveza med sečnim mehurjem in sečevodom (pelviureterna zveza)  

Ledvične čašice 

C66 Maligna neoplazma sečevoda (uretra) 

Izključeno:  ustje sečevoda v sečni mehur (C67.6) 

C67 Maligna neoplazma sečnega mehurja (sečnika) 

C67.0 Trigonum vesicae (trikotnik sečnega mehurja) 

C67.1 Svod sečnega mehurja 

C67.2 Stranska stena sečnega mehurja 

C67.3 Sprednja stena sečnega mehurja 

C67.4 Zadnja stena sečnega mehurja 

C67.5 Vrat sečnega mehurja 
 Notranje ustje sečnice (uretre)  

C67.6 Ustje sečevoda (uretra) 

C67.7 Urachus 

C67.8 Preraščajoča lezija sečnega mehurja 
Glej opombo 5 

C67.9 Sečni mehur, neopredeljen 

C68 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih sečnih (urinarnih) organov 

Izključeno:  genitourinarni trakt BDO: 

• ženski (C57.9) 

• moški (C63.9) 

C68.0 Sečnica (uretra) 

Izključeno:  ustje sečnice (uretre) v sečnem mehurju (C67.5) 

C68.1 Obsečnična (parauretralna) žleza 

C68.8 Preraščajoča lezija sečnih organov 
0234  

 Glej opombo 5 

 Maligna neoplazma sečnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C64–C68.1 

C68.9 Sečni (urinarni) organ, neopredeljen 
Sečila (urinarni sistem) BDO  



 

 

 

MALIGNE NEOPLAZME OČESA, MOŽGANOV IN DRUGIH DELOV CENTRALNEGA 
ŽIVČEVJA 
(C69–C72) 
 

C69 Maligna neoplazma očesa in adneksov (priveskov) 

Izključeno:  vezivno tkivo veke (C49.0)  

veka (koža) (C43.1, C44.1)  

(vidni) optični živec (C72.3) 

C69.0 Veznica (konjunktiva) 

C69.1 Roženica (kornea) 

C69.2 Mrežnica (retina) 

C69.3 Žilnica (chorioidea) 

C69.4 Ciliarnik (ciliarno telo) 
Zrklo (bulbus) 

C69.5 Solzna žleza in solzovod 
Solzna vrečica 

Nazolakrimalni vod (solzovod) 

C69.6 Orbita 
Vezivno tkivo orbite 

Ekstraokularna (zunajočesna) mišica 

Periferni živci orbite 

Retrobulbarno tkivo  

Retrookularno tkivo 

Izključeno:  orbitalna kost (C41.01) 

C69.8 Preraščajoča lezija očesa in priveskov 
Glej opombo 5 

C69.9 Oko, neopredeljeno 

C70 Maligna neoplazma mening (ovojnic možganov in hrbtnega mozga) 

C70.0 Cerebralne meninge (možganske ovojnice) 

C70.1 Spinalne meninge (ovojnice hrbtnega mozga) 

C70.9 Meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga), neopredeljene 



 

 

C71 Maligna neoplazma možganov 

Izključeno: možganski (kranialni) živci (C72.2–C72.5) 

 retrobulbarno tkivo (C69.6) 

C71.0 Možgani, razen režnjev in prekatov (lobusov in ventriklov) 
Supratentorialni del BDO 

C71.1 Frontalni (čelni) reženj 

C71.2 Temporalni (senčnični) reženj 

C71.3 Parietalni (temenski) reženj 

C71.4 Okcipitalni (zatilni) reženj 

C71.5 Možganski prekat (cerebralni ventrikel) 

Izključeno:  četrti prekat (ventrikel) (C71.7)  

C71.6 Mali možgani (cerebellum) 

C71.7 Možgansko deblo 
Četrti prekat (ventrikel) 

Infratentorialni del (predel pod tentorijem) BDO 

C71.8 Preraščajoča lezija možganov 
Glej opombo 5 

C71.9 Možgani, neopredeljeni 

C72 Maligna neoplazma hrbtnega mozga, možganskih živcev in drugih delov centralnega živčevja 

Izključeno:  meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga) (C70.–) 

 periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–) 

C72.0 Hrbtni mozeg 

C72.1 Konjski rep (cauda equina) 

C72.2 Olfaktorni (vohalni) živec 
Olfaktorni bulbus 

C72.3 Vidni (optični) živec 

C72.4 Slušni (akustični) živec  

C72.5 Drugi in neopredeljeni možganski (kranialni) živci 
Možganski (kranialni) živec BDO 

C72.8 Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja 
0234  

 Glej opombo 5 



 

 

 Maligna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja, katere izvora ne moremo uvrstiti v 

nobeno od kategorij C70–C72.5 

C72.9 Centralno živčevje, neopredeljeno 
Živčevje BDO  

 

 

MALIGNE NEOPLAZME ŠČITNICE IN DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z 
NOTRANJIM IZLOČANJEM)  
(C73–C75)  

C73 Maligna neoplazma ščitnice 

 

C74 Maligna neoplazma nadledvične žleze 

C74.0 Skorja nadledvične žleze 

C74.1 Sredica nadledvične žleze 

C74.9 Nadledvična žleza, neopredeljena 

C75 Maligna neoplazma drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) in sorodnih struktur 

Izključeno:  nadledvična žleza (C74.–) 

endokrini del trebušne slinavke (C25.4) 

ovarij (jajčnik) (C56)  

testis (modo) (C62.–)  

timus (priželjc) (C37)  

ščitnica (C73) 

C75.0 Paratiroidna žleza (obščitnica) 

C75.1 Hipofiza 

C75.2 Kraniofaringealni vod 

C75.3 Epifiza (češarika) 

C75.4 Karotidno telesce 

C75.5 Aortno telesce in drugi paragangliji 

C75.8 Pluriglandularna prizadetost, neopredeljena 



 

 

 

  Opomba: Če so mesta multiple prizadetosti poznana, jih kodiramo ločeno. 

C75.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena 

 

MALIGNE NEOPLAZME SLABO OPREDELJENIH, SEKUNDARNIH IN 
NEOPREDELJENIH MEST 
(C76–C80) 

C76 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest 

0234 

Izključeno:  maligna neoplazma: 

• genitourinarnega trakta BDO: 

•  ženskega (C57.9) 

•  moškega (C63.9) 

• limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva (C81–C96) 

• neopredeljenega mesta (C80) 

C76.0 Glava, obraz in vrat 
Lice BDO  

Nos BDO 

C76.1 Toraks (prsni koš) 
Aksila (pazduha) BDO 

Intratorakalna maligna neoplazma BDO  

Torakalna maligna neoplazma BDO 

C76.2 Abdomen (trebuh) 

C76.3 Pelvis (medenica) 
Dimlje BDO 

Mesta preraščajočih lezij v medenici, kot so: 

•  rektovaginalni (septum) 

•  rektovezikalni (septum) 

C76.4 Zgornji ud 

C76.5 Spodnji ud 

C76.7 Druga slabo opredeljena mesta 

C76.8 Preraščajoča lezija drugih in slabo opredeljenih mest 
Glej opombo 5 

C77 Sekundarna in neopredeljena maligna neoplazma bezgavk 



 

 

Izključeno:  maligna neoplazma bezgavk, opredeljena kot primarna (C81–C85, C96.-) 

C77.0 Bezgavke glave, obraza in vratu 
  Supraklavikularne bezgavke  

C77.1 Intratorakalne bezgavke 

C77.2 Intraabdominalne bezgavke 

C77.3 Aksilarne (pazdušne) bezgavke in bezgavke zgornjega uda 
 Pektoralne (prsne) bezgavke 

C77.4 Ingvinalne bezgavke in bezgavke spodnjega uda 

C77.5 Intrapelvične bezgavke (bezgavke v medenici) 

C77.8 Bezgavke multiplih regij (več področij) 

C77.9 Bezgavka, neopredeljena 

C78 Sekundarna maligna neoplazma dihalnih in prebavnih organov 

C78.0 Sekundarna maligna neoplazma pljuč 

C78.1 Sekundarna maligna neoplazma mediastinuma (medpljučja) 

C78.2 Sekundarna maligna neoplazma plevre (popljučnice) 
Maligni plevralni izliv BDO 

C78.3 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih respiratornih organov (dihal) 

C78.4 Sekundarna maligna neoplazma tankega črevesa 

C78.5 Sekundarna maligna neoplazma debelega črevesa in danke (kolona in rektuma) 

C78.6 Sekundarna maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja 
Maligni ascites BDO 

C78.7 Sekundarna maligna neoplazma jeter 

C78.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih prebavil 

C79 Sekundarna maligna neoplazma drugih mest 

C79.0 Sekundarna maligna neoplazma ledvice in ledvičnega pelvisa (meha) 

C79.1 Sekundarna maligna neoplazma sečnega mehurja, drugih in neopredeljenih urinarnih organov 

C79.2 Sekundarna maligna neoplazma kože 
0237 

C79.3 Sekundarna maligna neoplazma možganov in cerebralnih mening (možganskih ovojnic) 



 

 

C79.4 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov živčevja 

C79.5 Sekundarna maligna neoplazma kosti in kostnega mozga 

C79.6 Sekundarna maligna neoplazma jajčnika 

C79.7 Sekundarna maligna neoplazma nadledvične žleze 

C79.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest 

C79.81 Sekundarna maligna neoplazma dojke 

Izključeno: koža dojke (C79.2) 

C79.82 Sekundarna maligna neoplazma spolnih organov 

C79.88 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest 

C80 Maligna neoplazma brez opredelitve mesta 

0218,0236, Rak } 

    0242 Karcinom }  

Karcinomatoza  }  

Generalizirani: } 

• rak  }  neopredeljeno mesto (primarno)(sekundarno) 

• malignom  }  

Malignom }  

Multipli rak }  

Maligna kaheksija 

Primarno mesto neznano 

 

MALIGNE NEOPLAZME LIMFATIČNEGA, KRVOTVORNEGA IN SORODNEGA TKIVA 
(C81–C96) 

Vključeno:  morfološke oznake M959–M998 z oznako za značaj /3 

 
Opomba: Za razdelitev ne-Hodgkinovih malignih limfomov od oznake C82–C85 smo 

uporabili Delovno besedilo (Working Formulation), ki sicer ni prava razvrstitev ne-

Hodgkinovih malignih limfomov, je pa dobra osnova za primerjanje vseh drugih 

razvstitev med seboj. Izrazi, ki smo jih uporabili od oznake C82–C85, so navedeni v 

abecednem seznamu, ne pa v preglednem seznamu, ker zanje vedno ni mogoče 

najti ustreznega izraza. 

Izključeno:  sekundarna in neopredeljena neoplazma bezgavk (C77.–) 

 

C81 Hodgkinova bolezen 



 

 

0222 

Vključeno:  morfološke oznake M965–M966 z oznako za značaj /3 

C81.0 Prevladovanje limfocitov 
Prevladovanje limfocitov in histiocitov 

C81.1 Nodularna skleroza 

C81.2 Oblika z različnimi celicami (mešanocelična) 

C81.3 Oblika z malo limfocitov 

C81.7 Hodgkinova bolezen druge vrste 

C81.9 Hodgkinova bolezen, neopredeljena 

C82 Folikularni (nodularni) ne-Hodgkinov limfom 

0222 

 Vključeno: folikularni ne-Hodgkinov limfom z difuzno prizadetostjo ali brez nje 

 morfološka oznaka M969 in M9591 z oznako za značaj /3 

 

C82.0          Majhnih zarezanih celic 

C82.1 Mešanocelični z majhnimi zarezanimi in velikimi celicami, folikularni 

C82.2 Velikih celic, folikularni 

C82.7 Druge vrste folikularnega ne-Hodgkinovega limfoma 

C82.9 Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen 

Nodularni ne-Hodgkinov limfom BDO 

C83 Difuzni ne-Hodgkinov limfom 

0222 

Vključeno:  morfološke oznake M9591, M967–M968 in M9727 z oznako za značaj /3 

C83.0 Majhnih celic (difuzni) 

C83.1 Majhnih zarezanih celic (difuzni) 

C83.2 Mešani z majhnimi in velikimi celicami (difuzni) 

C83.3 Velikih celic (difuzni) 
Sarkom retikulumskih celic 

C83.4 Imunoblastni (difuzni) 

C83.5 Limfoblastni (difuzni) 



 

 

C83.6 Nediferencirani (nezreli) (difuzni) 

C83.7 Burkittov limfom 

C83.8 Druge vrste difuznega ne-Hodgkinovega limfoma 

C83.9 Difuzni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen 

C84 Limfomi celic T in kožni limfomi celic T 

0222 

 Vključeno:  morfološka oznaka M970 in M9717–M9718 z oznako za značaj /3 

C84.0          Fungoidna mikoza 

C84.1 Sézarijeva bolezen 

C84.2 Limfom cone T 

C84.3 Limfoepiteloidni limfom 
Lennertov limfom 

C84.4 Limfom celic T 

C84.5 Drugi in neopredeljeni limfomi celic T 
 

  Opomba:   Če ugotovimo prizadetost celic T pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.  

C85 Druge in neopredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma 

0222 

Vključeno:  morfološke oznake M959 in M967–M972 z oznako za značaj /3 

C85.0 Limfosarkom 

C85.1 Limfom celic B, neopredeljen 
 

  Opomba:   Če ugotovimo prizadetost celic B pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo. 

C85.7 Druge opredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma 
Maligna: 

•  retikuloendotelioza 

•  retikuloza 

Mikrogliom 

C85.9 Ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen 
Limfom BDO 

Maligni limfom BDO  

Ne-Hodgkinov limfom BDO 



 

 

C88 Maligne imunoproliferativne bolezni 

Vključeno:  morfološka oznaka M976 z oznako za značaj /3 

Pri kategoriji C88 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:  

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C88.0 Waldenströmova makroglobulinemija 
 

C88.1 Bolezen težkih verig alfa 
 

C88.2 Bolezen težkih verig gama 

Franklinova bolezen 

C88.3 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa 

Mediteranski limfom 

C88.7 Druge maligne imunoproliferativne bolezni 

 

C88.9 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena 

Imunoproliferativna bolezen BDO 

C90 Difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov 

Vključeno:  morfološka oznaka M973 z oznako za značaj /3 

Pri kategoriji C90 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:  

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C90.0 Difuzni plazmocitom 

1438 

Kahlerjeva bolezen  

Mielomatoza  

Izključeno:  solitarni plazmocitom (C90.2) 

C90.1 Plazmocitna levkemija 
   



 

 

C90.2 Plazmocitom, ekstramedularni 

Maligni plazmocitni tumor BDO  

Plazmocitom BDO 

Solitarni plazmocitom 

C91 Limfatična levkemija 

Vključeno:  morfološke oznake M982–M983, M9940 z oznako za značaj /3 

Pri kategoriji C91 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu: 

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C91.0 Akutna limfoblastna levkemija 

Izključeno:  prehod kronične limfocitne levkemije v akutno levkemijo (C91.1) 

C91.1 Kronična limfocitna levkemija 
 

C91.2 Subakutna limfocitna levkemija 
 

C91.3 Prolimfocitna levkemija 
 

C91.4 Dlakastocelična levkemija 

Levkemična retikuloendotelioza 

C91.5 Levkemija celic T pri odraslih 
 

C91.7 Druge vrste limfatična levkemija 

Levkemija z limfosarkomskimi celicami 

C91.9 Limfatična levkemija, neopredeljena 
 

C92 Mieloična levkemija 

Vključeno:  levkemija:  

•  granulocitna 

•  mieloična  

morfološke oznake M984–M993 z oznako za značaj /3 

 



 

 

Pri kategoriji C92 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:  

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C92.0 Akutna mieloična levkemija 

Izključeno:  prehod kronične mieloične levkemije v akutno levkemijo (C92.1) 

C92.1 Kronična mieloična levkemija 
 

C92.2 Subakutna mieloična levkemija 
 

C92.3 Mieloični sarkom 

Klorom 

Granulocitni sarkom 

C92.4 Akutna promielocitna levkemija 
 

C92.5 Akutna mielomonocitna levkemija 
 

C92.7 Druge vrste mieloična levkemija 
 

C92.9 Mieloična levkemija, neopredeljena 
 

C93 Monocitna levkemija 

 Vključeno:  monocitoidna levkemija 

 morfološka oznaka M986 in M989 z oznako za značaj /3 

Pri kategoriji C93 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu: 

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C93.0 Akutna monocitna levkemija 

Izključeno:  prehod kronične monocitne levkemije v akutno levkemijo (C93.1) 

C93.1 Kronična monocitna levkemija 
 



 

 

C93.2 Subakutna monocitna levkemija 
 

C93.7 Druge vrste monocitna levkemija 
 

C93.9 Monocitna levkemija, neopredeljena 
 

C94 Druge opredeljene levkemije 

        Vključeno:  morfološke oznake M974, M9840, M9910 and M993–M994 z oznako za značaj /3 

 Izključeno:  levkemična retikuloendotelioza (C91.4) 

  plazmocitna levkemija (C90.1) 

Pri kategoriji C94 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:  

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C94.0 Akutna eritremija in eritrolevkemija 

Akutna eritremična mieloza 

Di Guglielmova bolezen 

C94.1 Kronična eritremia 

Heilmeyer-Schoenerjeva bolezen 

  Vključeno:  morfološka oznaka M9950 z oznako za značaj /3 

C94.2 Akutna megakarioblastna levkemija 

Levkemija: 

• megakarioblastna (akutna) 

• megakariocitna (akutna) 

C94.3 Mastocitna levkemija 
 

C94.4 Akutna panmieloza 
 

C94.5 Akutna mielofibroza 

 

C94.7 Druge opredeljene levkemije 
 



 

 

C95 Levkemija z neopredeljeno vrsto celic 

Vključeno:  morfološka oznaka M980 z oznako za značaj /3 

Pri kategoriji C95 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:  

 0  brez omembe remisije  

 1  v remisiji 

C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic 

Levkemija blastnih celic 

Levkemija matičnih celic 

Izključeno:  prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo (C95.1) 

C95.1 Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic 
 

C95.2 Subakutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic 
 

C95.7 Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic 
 

C95.9 Levkemija, neopredeljena 
  

C96 Druge in neopredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva 

Vključeno:  morfološke oznake M974–M996 z oznako za značaj /3 

C96.0 Letterer-Siwejeva bolezen 
Nelipidna: 

•  retikuloendotelioza 

•  retikuloza 

C96.1 Maligna histiocitoza 
Histiocitna medularna retikuloza 

C96.2 Maligna neoplazma mastocitov 
Maligni(-a): 

•  mastocitom 

•  mastocitoza 

       Mastocitni sarkom 

       Izključeno: mastocitna levkemija (C94.3) 

 mastocitoza (kože) (Q82.2) 

C96.3 Pravi histiocitni limfom 



 

 

C96.7 Druge opredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva 

C96.9 Maligna neoplazma limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena 

 

NEOPLAZME IN SITU  
(D00–D09) 

 
Vključeno:  Bownova bolezen  

eritroplazija 

morfološke kode s kodo za značaj /2 

Queyratova eritroplazija 

 

Opomba: Mnoge neoplazme in situ so znotraj zveznih morfoloških sprememb med displazijo in 

invazivnim rakom. Tako poznamo pri intraepitelijski neoplaziji materničnega vratu (CIN) tri 

stopnje, od katerih tretja (CIN III) vključuje hudo displazijo in karcinom in situ. Ta sistem 

stopnjevanja so razširili na druge organe, kot npr. vulvo in vagino. V ta del uvrščamo tretjo stopnjo 

intraepitelijske neoplazije, z omembo displazije ali brez nje; stopnji I in II imamo za displazijo 

prizadetega organskega sistema in ju je treba uvrstiti v poglavje ustreznega telesnega sistema. 

D00 Karcinom in situ ustne votline, ezofagusa (požiralnika) in želodca 

Izključeno:  melanom in situ (D03.-) 

D00.0 Ustnica, ustna votlina in žrelo 
Ariepiglotisna guba: 

• hipofaringealni del 

• robno področje 

• BDO 

Rdečina ustnice 

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni del (D02.0) 

            epiglotis: 

• BDO (D02.0) 

•  suprahioidni del (D02.0) 

  koža ustnice (D03.0, D04.0) 

D00.1 Požiralnik (ezofagus) 

D00.2 Želodec 

D01 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih prebavnih organov 

Izključeno:  melanom in situ (D03.-) 

D01.0 Debelo črevo (kolon) 



 

 

  Izključeno:  rektosigmoidna zveza (D01.1) 

D01.1 Rektosigmoidna zveza 

D01.2 Danka (rektum) 

D01.3 Anus in analni kanal (zadnjik in zadnjični kanal) 

Izključeno:  analni(-a): 

• rob (D03.5, D04.5) 

• koža (D03.5, D04.5) 

              perianalna koža (D03.5, D04.5) 

D01.4 Drugi in neopredeljeni deli črevesa 

 Izključeno:  Vaterjeva ampula (D01.5) 

D01.5 Jetra, žolčnik in žolčni vodi 
Vaterjeva ampula 

D01.7 Drugi opredeljeni prebavni organi 
Trebušna slinavka (pankreas) 

D01.9 Prebavni organ, neopredeljen 

D02 Karcinom in situ srednjega ušesa in dihal 

Izključeno:  melanom in situ (D03.-) 

D02.0 Grlo (larinks) 
Ariepiglotisna guba, laringealni del 

Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del)  

Izključeno:  ariepiglotisna guba: 

• hipofaringealni del (D00.0) 

• robno področje (D00.0)  

• BDO (D00.0) 

D02.1 Traheja (sapnik) 

D02.2 Bronhij (sapnica) in pljuča 

D02.3 Drugi deli dihal 
Obnosne votline (akcesorni sinusi)  

Srednje uho 

Nosni votlini 

Izključeno:  uho (zunanje)(koža) (D03.2, D04.2) 

nos: 

• BDO (D09.7) 

• koža (D03.3, D04.3) 

D02.4 Dihala, neopredeljena 



 

 

D03 Melanom in situ 

Vključeno:  morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /2 

D03.0          Melanom in situ ustnice 

D03.1 Melanom in situ veke, vključno kantus 

D03.2 Melanom in situ ušesa in zunanjega sluhovoda 

D03.3 Melanom in situ drugih in neopredeljenih delov obraza 

D03.4 Melanom in situ kože lobanje in vratu 

D03.5 Melanom in situ trupa 
Analni(-a): 

•  rob 

•  koža 

 Dojka (koža)(mehko tkivo) 

 Perianalna koža 

D03.6 Melanom in situ zgornje okončine, vključno rama 

D03.7 Melanom in situ spodnje okončine, vključno kolk 

D03.8 Melanom in situ drugih mest 

D03.9 Melanom in situ, neopredeljen 

D04 Karcinom in situ kože 

Izključeno:  Queyratova eritroplazija (penis) BDO (D07.4) 

  melanom in situ (D03.-) 

D04.0 Koža ustnice 

Izključeno:  rdečina ustnice (D00.0)  

D04.1 Koža veke, vključno kantus 

D04.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda 

D04.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza 

D04.4 Koža lobanje in vratu 

D04.5 Koža trupa 
Analni(-a): 

•  rob 

•  koža  

 Perianalna koža  

 Koža dojke 



 

 

 Izključeno:  anus BDO (D01.3) 

  koža spolnih organov (D07.–) 

D04.6 Koža zgornjega uda, vključno rama 

D04.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk 

D04.8 Koža drugih mest 

D04.9 Koža, neopredeljena 

D05 Karcinom in situ dojke 

Izključeno:  karcinom in situ kože dojke (D04.5) 

melanom in situ dojke (koža) (D03.5) 

D05.0 Lobularni karcinom in situ 

D05.1 Intraduktalni karcinom in situ 

D05.7 Drugi karcinomi in situ dojke 

D05.9 Karcinom in situ dojke, neopredeljen 

D06 Karcinom in situ materničnega vratu 

Vključeno:  cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije 

ali brez nje 

Izključeno:  melanom in situ materničnega vratu (D03.5) 

displazija materničnega vratu BDO (N87.2) 

 

D06.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu) 

D06.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu) 

D06.7 Drugi deli materničnega vratu 

D06.9 Maternični vrat, neopredeljen 

D07 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih spolnih organov 

Izključeno:  melanom in situ (D03.5) 

D07.0 Endometrij 

D07.1 Vulva (žensko zunanje spolovilo) 
Vulvarna intraepitelijska neoplazija [VIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje 

  Izključeno:  huda displazija vulve BDO (N90.2) 



 

 

D07.2 Vagina (nožnica) 
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje 

  Izključeno:  huda vaginalna displazija BDO (N89.2) 

D07.3 Drugi in neopredeljeni ženski spolni organi 

D07.4 Penis 
  Queyratova eritroplazija BDO 

D07.5 Prostata 

D07.6 Drugi in neopredeljeni moški spolni organi 

D09 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih mest 

Izključeno:  melanom in situ (D03.-) 

D09.0 Sečni mehur (sečnik) 

D09.1 Drugi in neopredeljeni sečni organi 

D09.2 Oko 

Izključeno:  koža veke (D04.1) 

D09.3 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem) 

Izključeno:  endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D01.7) 

 jajčnik (D07.3) 

 testis (modo) (D07.6) 

D09.7 Karcinom in situ drugih opredeljenih mest 

D09.9 Karcinom in situ, neopredeljen 

 
BENIGNE NEOPLAZME  
(D10–D36) 

Vključeno:  morfološke kode s kodo za značaj /0 

D10 Benigna neoplazma ust in farinksa (žrela) 

D10.0 Ustnica 

Ustnica (frenulum)(notranji del)(sluznica)(rdečina ustnice) 

 Izključeno:  koža ustnice (D22.0, D23.0) 

D10.1 Jezik 
Jezična tonzila (jezični mandelj) 



 

 

D10.2 Ustno dno 

D10.3 Drugi in neopredeljeni deli ust 
Male žleze slinavke BDO  

  Izključeno:  benigne odontogene neoplazme (D16.42, D16.5) 

  sluznica ustnice (D10.0) 

  nazofaringealna površina mehkega neba (D10.6) 

D10.4 Tonzila (nebnica) 
Tonzila (žrelna)(nebna) 

Izključeno:  jezična tonzila (jezični mandelj) (D10.1) 

   žrelnica (faringealna tonzila) (D10.6) 

   tonzilarna(-i): 

• loža (D10.5) 

• loki (D10.5) 

D10.5 Drugi deli orofarinksa (ustnega dela žrela) 
Epiglotis (poklopec), sprednji del 

Tonzilarna(-i): 

 •  loža 

 •  loki 

             Valekula 

       Izključeno:  epiglotis (poklopec): 

• BDO (D14.1) 

• suprahioidni del (D14.1) 

D10.6 Nazofarinks (nosni del žrela) 
Žrelnica (faringealna tonzila) 

Zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane)  

D10.7 Hipofarinks (spodnji del žrela) 

D10.9 Farinks (žrelo), neopredeljen(-o) 

D11 Benigna neoplazma velikih žlez slinavk 

 Izključeno:  benigne neoplazme malih žlez slinavk BDO (D10.3) 

benigne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene glede na njihovo 

anatomsko mesto 

D11.0 Parotidna žleza (obušesnica) 

D11.7 Druge velike žleze slinavke 
Žleza: 

 • sublingvalna (podjezična) 

 • submandibularna (podčeljustna) 

D11.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena 

mailto:@leza:


 

 

D12 Benigna neoplazma kolona, rektuma, anusa in analnega kanala 

Izključeno: polip, kolon (ne-neoplastičen) (K63.5-) 

D12.0 Cekum (slepo črevo) 
Ileocekalna zaklopka 

D12.1 Apendiks (slepič) 

D12.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa) 

D12.3 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo) 
Hepatična fleksura (jetrni zavoj)  

Splenična fleksura (vranični zavoj)  

D12.4 Descendentni kolon (del debelega črevesa) 

D12.5 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo) 

D12.6 Kolon (debelo črevo), neopredeljen(-o) 
Adenomatoza kolona (debelega črevesa) 

Debelo črevo BDO 

Polipoza (dedna) debelega črevesa 

D12.7 Rektosigmoidna zveza 

D12.8 Rektum (danka) 

D12.9 Anus in analni kanal (danka in zadnjični kanal) 

Izključeno:  analni: 

• rob (D22.5, D23.5) 

• koža (D22.5, D23.5) 

perianalna koža (D22.5, D23.5) 

D13 Benigna neoplazma drugih in slabo opredeljenih delov prebavil 

D13.0 Požiralnik (ezofagus) 

D13.1 Želodec 

Izključeno: polip, želodec (hiperplastičen) BDO (K31.7) 

D13.2 Dvanajstnik (duodenum) 

Izključeno: polip, dvanajstnik (hiperplastičen) BDO (K31.7) 

D13.3 Drugi in neopredeljeni deli tankega črevesa 

D13.4 Jetra 
Intrahepatični žolčevodi  

D13.5 Ekstrahepatični žolčevodi 



 

 

D13.6 Trebušna slinavka (pankreas) 

Izključeno:  endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D13.7) 

D13.7 Endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) 
Tumor celic otočkov 

Tumor Langerhansovih otočkov 

D13.9 Slabo opredeljena mesta v prebavilih 
Prebavila BDO 

Črevo BDO  

Vranica 

D14 Benigna neoplazma srednjega ušesa in dihal 

D14.0 Srednje uho, nosna votlina in paranazalni (akcesorni, obnosni) sinusi (votline) 
Nosni hrustanec 

Izključeno:  sluhovod (zunanji) (D22.2, D23.2) 

kost: 

• ušesa (D16.41) 

•  nosu (D16.42) 

ušesni hrustanec (D21.0) 

uho (zunanje)(koža) (D22.2, D23.2) 

nos: 

• BDO (D36.7) 

• koža (D22.3, D23.3)  

olfaktorni bulbus (D33.3) polip: 

•  akcesornega sinusa (J33.8) 

• ušesa (srednjega) (H74.4) 

•  nosu (votline) (J33.–) 

    zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane) (D10.6) 

D14.1 Larinks (grlo) 
Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) 

Izključeno:  epiglotis (poklopec), sprednji del (D10.5) 

polip glasilk in grla (J38.1) 

D14.2 Traheja (sapnik) 

D14.3 Bronhus (sapnica) in pljuča 

D14.4 Respiratorni (dihalni) sistem, neopredeljen 

D15 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih intratorakalnih  (prsnih) organov 

Izključeno:  mezotelijsko tkivo (D19.-) 

D15.0 Timus (priželjc) 



 

 

D15.1 Srce 

Izključeno:  velike žile (D21.3) 

D15.2 Mediastinum (medpljučje) 

D15.7 Drugi opredeljeni intratorakalni organi 

D15.9 Intratorakalni organ, neopredeljen 

D16 Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca 

Izključeno:  vezivno tkivo: 

• ušesa (D21.0) 

• veke (D21.0) 

• grla (D14.1) 

• nosu (D14.0) 

sinovija (D21.–) 

D16.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornje okončine 

D16.1 Kratke kosti zgornjega uda 

D16.2 Dolge kosti spodnjega uda 

D16.3 Kratke kosti spodnjega uda 

D16.4 Lobanjske in obrazne kosti 

Izključeno:  spodnja čeljustnica (D16.5)  

D16.41 Lobanjske in obrazne kosti 
Kost: 

• etmoidna 

• čelnica 

• zatilnica 

• orbitalna 

• temenica 

• zagozdnica 

• senčnica 

D16.42 Kosti zgornje čeljusti in obraza 
Kost: 

• obrazna BDO 

• ličnica 

• nosnica 

• zigomatična kost 

Maksila 

Nosna školjka 

Zgornja čeljustnica 

Ralo 



 

 

D16.5 Spodnja čeljustnica 

D16.6 Hrbtenica 

Izključeno:  križnica in trtica (D16.8) 

D16.7 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica) 

D16.8 Medenične kosti, križnica in trtica 

D16.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena 

D17 Benigna lipomatozna neoplazma (benigna neoplazma maščobnega tkiva) 

Vključeno:  morfološke kode M885–M888 s kodo za značaj /0 

D17.0          Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva glave, obraza in vratu 

D17.1 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva trupa 

D17.2 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva udov 

D17.3 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva drugih in neopredeljenih mest 

D17.4 Benigna lipomatozna neoplazma intratorakalnih organov 

D17.5 Benigna lipomatozna neoplazma intraabdominalnih organov 

Izključeno:  peritonej in retroperitonej (D17.7) 

D17.6 Benigna lipomatozna neoplazma spermatične vezi 

D17.7 Benigna lipomatozna neoplazma drugih mest 
Peritonej 

Retroperitonej 

D17.9 Benigna lipomatozna neoplazma, neopredeljena 

Lipom BDO 

D18 Hemangiom in limfangiom, katero koli mesto 

Vključeno:  morfološke kode M912–M917 s kodo za značaj /0 

Izključeno:  modri ali pigmentni nevus (D22.–) 

D18.0 Hemangiom 

Angiom BDO  

Pri podkategoriji D18.0 uporabljamo naslednje podrazdelitve na petem mestu: 



 

 

   0  neopredeljeno mesto  

   1  koža in podkožno tkivo  

   2  intrakranialne strukture  

   3  strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke 
      Jetra  

   4  strukture prebavil 
      Vranica  

   5  strukture ušes, nosa, ust in grla  

  8   druga mesta  

D18.1 Limfangiom, katero koli mesto 

D19 Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva 

Vključeno:  morfološka koda M905 s kodo za značaj /0 

D19.0 Mezotelijsko tkivo plevre (popljučnice) 

D19.1 Mezotelijsko tkivo peritoneja (potrebušnice) 

D19.7 Mezotelijsko tkivo drugih mest 

D19.9 Mezotelijsko tkivo, neopredeljeno 

Benigni mezoteliom, BDO 

D20 Benigna neoplazma mehkega tkiva retroperitoneja in peritoneja 

Izključeno:  benigna lipomatozna neoplazma peritoneja in retroperitoneja (D17.7) 

mezotelijsko tkivo (D19.–) 

D20.0 Retroperitonej 

D20.1 Peritonej 

D21 Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva 

Vključeno:  krvna žila 

burza 

hrustanec 

fascija (ovojnica) 

maščevje 

ligament (vez), razen uterini (maternični) 

limfni kanal 

mišica  

sinovija 

kita (ovojnica) 

 

 Izključeno:  hrustanec: 

• sklepni (D16.–) 



 

 

• grlni (D14.1) 

• nosni (D14.0) 

vezivno tkivo dojke (D24) 

hemangiom (D18.0) 

lipomatozna neoplazma (D17.–) 

limfangiom (D18.1) 

periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1) 

peritonej (D20.1)  

retroperitonej (D20.0) 

maternični (uterini):  

• leiomiom (D25.–) 

• ligament (vez), kateri koli (D28.2) 

žilno tkivo (D18.–) 

 

D21.0 Vezivno in drugo mehko tkivo glave, obraza in vratu 
Vezivno tkivo:  

 •  ušesa 

 •  veke  

Izključeno:  vezivno tkivo orbite (D31.6) 

D21.1 Vezivno in drugo mehko tkivo zgornjega uda, vključno rama 

D21.2 Vezivno in drugo mehko tkivo spodnjega uda, vključno kolk 

D21.3 Vezivno in drugo mehko tkivo prsnega koša 
Aksila (pazduha)  

Diafragma (prepona)  

Velike žile 

Izključeno:  srce (D15.1) 

  mediastinum (medpljučje) (D15.2) 

  timus (priželjc) (D15.0) 

D21.4 Vezivno in drugo mehko tkivo trebuha 

D21.5 Vezivno in drugo mehko tkivo medenice 

Izključeno:  maternični (uterini):  

• leiomiom (D25.–) 

  • ligament (vez), kateri koli (D28.2) 

D21.6 Vezivno in drugo mehko tkivo trupa, neopredeljeno 
Hrbet BDO 

D21.9 Vezivno in drugo mehko tkivo, neopredeljeno 

D22 Melanocitni nevusi 

Vključeno:  morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /0 nevus:  

•  modri 



 

 

•  dlakasti 

• BDO 

•  pigmentni 

D22.0 Melanocitni nevusi ustnice 

D22.1 Melanocitni nevusi veke, vključno kantus 

D22.2 Melanocitni nevusi ušesa in zunanjega sluhovoda 

D22.3 Melanocitni nevusi drugih in neopredeljenih delov obraza 

D22.4 Melanocitni nevusi skalpa in vratu 

D22.5 Melanocitni nevusi trupa 
 Analni(-a): 

 •  rob 

 •  koža  

 Perianalna koža 

 Koža dojke 

D22.6 Melanocitni nevusi zgornjega uda, vključno rama 

D22.7 Melanocitni nevusi spodnjega uda, vključno kolk 

D22.9 Melanocitni nevusi, neopredeljeni 

D23 Druge benigne neoplazme kože 

Vključeno:  benigna neoplazma: 

• lasnih mešičkov (foliklov)  

•  lojnic 

•  znojnic 

 

Izključeno:  benigne lipomatozne neoplazme (D17.0–D17.3) 

melanocitni nevusi (D22.–) 

D23.0 Koža ustnice 

Izključeno:  rdečina ustnice (D10.0)  

D23.1 Koža veke, vključno kantus 

D23.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda 

D23.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza 

D23.4 Koža lobanje in vratu 

D23.5 Koža trupa 
Analni(-a): 

 •  rob 

 •  koža  



 

 

 Perianalna koža 

 Koža dojke 

 

Izključeno:  anus BDO (D12.9) 

  koža spolnih organov (D28–D29) 

D23.6 Koža zgornjega uda, vključno rama 

D23.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk 

D23.9 Koža, neopredeljena 

D24 Benigna neoplazma dojke 

Dojka: 

 •  vezivno tkivo 

 •  mehki deli 

 

Izključeno:  benigna displazija dojke (N60.–) 

  koža dojke (D22.5, D23.5) 

D25 Leiomiom maternice (uterusa) 

Vključeno:  benigna neoplazma maternice z morfološko kodo M889 in kodo za značaj /0  

fibromiom maternice 

D25.0 Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice 

D25.1 Intramuralni leiomiom maternice 

D25.2 Subserozni leiomiom maternice 

D25.9 Leiomiom maternice, neopredeljen 

D26 Druge benigne neoplazme maternice 

D26.0 Maternični vrat 

D26.1 Maternično telo 

D26.7 Drugi deli maternice 

D26.9 Maternica, neopredeljena 

D27 Benigna neoplazma jajčnika 
   

D28 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov 

 Vključeno:  adenomatozni (žlezni) polip 

    koža ženskih spolnih organov 



 

 

D28.0 Vulva (žensko zunanje spolovilo) 

D28.1 Vagina (nožnica) 

D28.2 Jajcevod in ligamenti (vezi) 
 Jajcevod 

 Maternična vez (ligament) (široka)(okrogla)  

D28.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi 

D28.9 Ženski spolni organ, neopredeljen 

D29 Benigna neoplazma moških spolnih organov 

Vključeno:  koža moških spolnih organov 

D29.0 Penis 

D29.1 Prostata (obsečnica) 

Izključeno:  hiperplazija prostate (adenomatozna) (N40) 

prostata: 

• povečanje (N40) 

• hipertrofija (N40) 

D29.2 Testis (modo) 

D29.3 Epididimis (obmodek) 

D29.4 Skrotum (mošnja) 
Koža skrotuma (mošnje) 

D29.7 Drugi moški spolni organi 
 Semenski mešiček  

 Spermatična vez 

 Tunica vaginalis 

D29.9 Moški spolni organ, neopredeljen 

D30 Benigna neoplazma sečnih organov 

D30.0 Ledvica 

Izključeno:  ledvične(-i):  

• čašice (D30.1) 

• meh (D30.1) 

D30.1 Ledvični meh (pelvis) 

D30.2 Sečevod (ureter) 

Izključeno:  sečevodno ustje sečnega mehurja (D30.3)  



 

 

D30.3 Sečni mehur (sečnik) 
Ustje sečnega mehurja:  

 •  sečevoda  

 •  sečnice 

D30.4 Sečnica (uretra) 

Izključeno:  sečnično ustje sečnega mehurja (D30.3)  

D30.7 Drugi sečni organi 
Parauretralne žleze 

D30.9 Sečni organ, neopredeljen 
Urinarni (sečni) sistem BDO 

D31 Benigna neoplazma očesa in adneksov (priveskov) 

Izključeno:  vezivno tkivo veke (D21.0) 
 vidni (optični) živec (D33.3)  

 koža veke (D22.1, D23.1) 

D31.0 Veznica (konjunktiva) 

D31.1 Roženica (kornea)  

D31.2 Mrežnica (retina) 

D31.3 Žilnica (horioidea) 

D31.4 Ciliarnik (ciliarno telo) 
Zrklo 

D31.5 Solzna žleza in solzovod 
Solzna vrečica  

Nazolakrimalni vod 

D31.6 Orbita, neopredeljena 
Vezivno tkivo orbite 

Ekstraokularna (zunajočesna) mišica 

Periferni živci orbite 

Retrobulbarno tkivo 

Retrookularno tkivo 

Izključeno:  orbitalna kost (D16.41) 

D31.9 Oko, neopredeljeno 

D32 Benigna neoplazma mening (možganskih ovojnic in ovojnic hrbtnega mozga) 

D32.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge) 

D32.1 Ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge) 



 

 

D32.9 Meninge (možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga), neopredeljene 
Meningiom BDO 

D33 Benigna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja 

Izključeno:  angiom (D18.0) 

meninge (D32.–) 

periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1) 

  retrookularno tkivo (D31.6) 

D33.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem) 
 Cerebralni ventrikel (možganski prekat) 

 Možgani 

   Frontalni  }  

   Okcipitalni  } reženj 

   Parietalni  }  

   Temporalni  }  

  Izključeno:  četrti ventrikel (možganski prekat) (D33.1)  

D33.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem) 
Možgansko deblo 

Mali možgani 

  Četrti ventrikel (možganski prekat) 

D33.2 Možgani, neopredeljeno 

D33.3 Možganski (kranialni) živci 
Olfaktorni bulbus 

D33.4 Hrbtni mozeg 

D33.7 Drugi opredeljeni deli centralnega živčevja 

D33.9 Centralno živčevje, neopredeljeno 

Živčevje (centralno) BDO  

D34 Benigna neoplazma ščitnice 
   

D35 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) 

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D13.7) 

  jajčni(ovarij) (D27)  

  testis (modo) (D29.2)  

  timus (priželjc) (D15.0) 

D35.0 Nadledvična žleza 

D35.1 Obščitnična žleza 

D35.2 Hipofiza 



 

 

D35.3 Kraniofaringealni vod 

D35.4 Češarika 

D35.5 Karotidno telesce 

D35.6 Aortno telesce in drugi paragangliji 

D35.7 Druge opredeljene žleze z notranjim izločanjem 

D35.8 Pluriglandularna prizadetost 

D35.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena 

D36 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih mest 

D36.0 Bezgavke 

D36.1 Periferni živci in avtonomno živčevje 

Izključeno:  periferni živci orbite (D31.6) 

D36.7 Druga opredeljena mesta 
Nos BDO 

D36.9 Benigna neoplazma neopredeljenega mesta 

 

NEOPLAZME NEGOTOVEGA ALI NEZNANEGA ZNAČAJA 
(D37–D48) 

 
Opomba: V kategorije D37–D48 uvrščamo po mestu neoplazme negotovega ali neznanega 

značaja, torej tiste, za katere je dvomljivo, ali so benigne ali maligne. Te neoplazme 

so označene s kodo za značaj /1 v razvrstitvi morfologije neoplazem.  

D37 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustne votline in prebavnih organov 

D37.0 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo) 
  Ariepiglotisna guba: 

• hipofaringealni del 

• robno področje  

• BDO 
Velike in male slinavke  

Rdečina ustnice 

 Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (D38.0) 

epiglotis (poklopec): 



 

 

• BDO (D38.0) 

•  suprahioidni del (D38.0) 

koža ustnice (D48.5) 

D37.1 Želodec 

D37.2 Tanko črevo 

D37.3 Apendiks (slepič) 

D37.4 Kolon (debelo črevo) 

D37.5 Rektum (danka) 
Rektosigmoidna zveza 

D37.6 Jetra, žolčnik in žolčni vodi 
Vaterjeva ampula 

D37.7 Drugi deli prebavil 
Analna: 

•  kanal 

•  zapiralka (sfinkter)  

Anus (zadnjik) BDO 

Prebavila BDO  

Požiralnik (ezofagus) 

Izključeno:  analni(-a): 

• rob (D48.5) 

• koža (D48.5) 

 perianalna koža (D48.5) 

D37.9 Prebavila, neopredeljena 

D38 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja srednjega ušesa, respiratornih in intratorakalnih 
organov 

Izključeno:  srce (D48.7) 

D38.0 Grlo (larinks) 
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del  

Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) 

Izključeno:  ariepiglotisna guba: 

• hipofaringealni del (D37.0) 

• robno področje (D37.0)  

• BDO (D37.0) 

D38.1 Traheja (sapnik), bronhus (sapnica) in pljuča 

D38.2 Plevra (popljučnica) 

D38.3 Mediastinum (medpljučje) 



 

 

D38.4 Timus (priželjc) 

D38.5 Drugi dihalni (respiratorni) organi 

  Akcesorni sinusi (obnosne votline)  

  Nosni hrustanec 

  Srednje uho 

  Nosni votlini 

  Izključeno: uho (zunanje) (koža) (D48.5) 

  nos: 

  • BDO (D48.7) 

  •  koža (D48.5) 

D38.6 Respiratorni (dihalni) organ, neopredeljen 

D39 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskih spolnih organov 

D39.0 Maternica (uterus) 

D39.1 Jajčnik (ovarij) 

D39.2 Posteljica (placenta) 
 Destruentni horioadenom  

 Hidatidiformna mola: 

 •  invazivna 

 •  maligna 

Izključeno:  hidatidiformna mola BDO (O01.9) 

D39.7 Drugi ženski spolni organi 
Koža ženskih spolnih organov 

D39.9 Ženski spolni organ, neopredeljen 

D40 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moških spolnih organov 

D40.0 Prostata (obsečnica) 

D40.1 Testis (modo) 

D40.7 Drugi moški spolni organi 
Koža moških spolnih organov 

D40.9 Moški spolni organ, neopredeljen 

D41 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnih (urinarnih) organov 

D41.0 Ledvica 

Izključeno:  ledvični meh (D41.1) 



 

 

D41.1 Ledvični meh (pelvis renalis) 

D41.2 Sečevod (ureter) 

D41.3 Sečnica (uretra) 

D41.4 Sečni mehur (sečnik) 

D41.7 Drugi sečni organi 

D41.9 Sečni organ, neopredeljen 

D42 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mening (možganskih ovojnic, ovojnic hrbtnega 
mozga) 

D42.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge) 

D42.1 Ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge) 

D42.9 Možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga (meninge), neopredeljene 

D43 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov in centralnega živčevja 

Izključeno:  periferni živci in avtonomno živčevje (D48.2) 

D43.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem) 
   Možganski prekat 

   Možgani 

Frontalni  }  

Okcipitalni  } reženj 

Parietalni  }  

Temporalni  }  

Izključeno:  četrti prekat (ventrikel) (D43.1) 

D43.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem) 
Možgansko deblo 

Mali možgani (cerebellum) 

Četrti prekat (ventrikel) 

D43.2 Možgani, neopredeljeni 

D43.3 Možganski (kranialni) živci 

D43.4 Hrbtni mozeg 

D43.7 Drugi deli centralnega živčevja 

D43.9 Centralno živčevje, neopredeljeno 

Živčevje (centralno) BDO  

D44 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) 



 

 

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D37.7)  

  jajčnik (ovarij) (D39.1) 

  testis (modo) (D40.1)  

  timus (priželjc) (D38.4) 

D44.0 Ščitnica 

D44.1 Nadledvična žleza 

D44.2 Obščitnica 

D44.3 Hipofiza 

D44.4 Kraniofaringealni vod 

D44.5 Češarika 

D44.6 Karotidno telesce 

D44.7 Aortno telesce in drugi paragangliji 

D44.8 Pluriglandularna prizadetost 
Multipla endokrina adenomatoza 

D44.9 Endokrina žleza, neopredeljena 

D45 Policitemija vera (prava policitemija) 

Vključeno: Morfološka koda M9950 s kodo za značaj /3 

 Opomba: Policitemija vera je bila v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na    

novo uvrščena z maligno morfološko kodo. Koda D45 se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v  

poglavju Neoplazme z negotovim ali neznanim obnašanjem) s primerno navedeno morfološko kodo. 

  Pri stanjih, ki so uvrščena pod C94.1 Kronična eritremija, dodajamo morfološko kodo M9950/3 

Policitemija vera (prava policitemija). 

D46 Mielodisplastični sindromi 

Vključeno:  morfološka koda M998 s kodo za značaj /3 

Opomba: Melioplastični sindromi so bili v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo   

(MKB-O) na novo uvrščeni z maligno kodo za značaj /3. Kode znotraj D46 se bodo še naprej 

uporabljale (čeprav se nahajajo v poglavju Neoplazme negotovega ali neznanega  značaja) s primerno 

navedeno morfološko kodo. 

D46.0 Refraktorna anemija brez sideroblastov, tako ugotovljena 

D46.1 Refraktorna anemija s sideroblasti 

D46.2 Refraktorna anemija s presežkom blastov 

D46.3 Refraktorna anemija s presežkom blastov s transformacijo 



 

 

D46.4 Refraktorna anemija, neopredeljena 

D46.7 Drugi mielodisplastični sindromi 

D46.9 Mielodisplastični sindrom, neopredeljen 
Mielodisplazija BDO 

Prelevkemija (sindrom) BDO 

D47 Druge neoplazme negotovega ali neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega 
tkiva 

Vključeno:  morfološke kode M974, M976 and M997 s kodo za značaj /1 in M996 s kodo za značaj /3 

Opomba: Kronične mieloproliferativne motnje so bile v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za 

onkologijo (MKB-O) na novo uvrščene z maligno kodo za značaj /3. Koda znotraj kategorije D47 se 

bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Neoplazme z negotovega ali neznanega  

značaja) s primerno navedeno morfološko kodo. 

D47.0 Histiocitični in mastocitični tumorji negotovega in neznanega značaja 
Mastocitični tumor BDO  

Mastocitom BDO 

Izključeno:  mastocitoza (kožna) (Q82.2) 

D47.1 Kronična mieloproliferativna bolezen 
 Mielofibroza (z mieloidno displazijo)  

 Mieloskleroza (megakariocitna) z mieloidno metaplazijo 

D47.2 Monoklonska gamopatija 

D47.3 Esencialna (hemoragična) trombocitemija 
Idiopatska hemoragična trombocitemija 

D47.7 Druge opredeljene neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva neznanega 
značaja 

D47.9 Neoplazma neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena 

 Limfoproliferativna bolezen, BDO 

  Mieloproliferativna bolezen, neopredeljena 

D48 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih in neopredeljenih mest 

Izključeno:  nevrofibromatoza (nemaligna) (Q85.0) 

D48.0 Kost in sklepni hrustanec 

Izključeno:  hrustanec: 

• ušesni (D48.1) 

• grlni (larinksa) (D38.0) 

•  nosni (D38.5) 

vezivno tkivo veke (D48.1) 



 

 

sinovija (D48.1) 

D48.1 Vezivno in mehko tkivo 
 Vezivno tkivo: 

 • ušesa 

 •  veke 

Izključeno:  hrustanec: 

  •  sklepni (D48.0) 

  •  grlni (D38.0) 

  •  nosni (D38.5) 

  vezivno tkivo dojke (D48.6)  

D48.2 Periferni živci in avtonomno živčevje 

Izključeno:  periferni živci orbite (D48.7) 

D48.3 Retroperitonej 

D48.4 Peritonej 

D48.5 Koža 
Analni(-a): 

 •  rob 

 •  koža  

 Perianalna koža  

 Koža dojke 

Izključeno: anus (zadnjik) BDO (D37.7) 

 koža spolnih organov (D39.7, D40.7) 

 rdečina ustnice (D37.0)  

D48.6 Dojka 
Vezivno tkivo dojke 

Cystosarcoma phylloides (filoidni cistosarkom) 

 Izključeno:  koža dojke (D48.5) 

D48.7 Druga opredeljena mesta 
Oko 

Srce 

Periferni živci orbite 

Izključeno: vezivno tkivo (D48.1) 

  koža veke (D48.5) 

D48.9 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, neopredeljena 
»Rašča« BDO  

 Neoplazma BDO 

 Nova rašča BDO  

 Tumor BDO 

 



 

 

POGLAVJE 3 

BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV TER 
NEKATERE BOLEZNI, PRI KATERIH JE UDELEŽEN IMUNSKI 
ODZIV 
(D50–D89) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
D50–D53 Prehranske (nutricijske) anemije 
D55–D59 Hemolitične anemije 
D60–D64 Aplastična in druge anemije 
D65–D69 Motnje koagulacije krvi, purpura in druge krvavitve 
D70–D77 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov  
D80–D89 Nekatere motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv 
 

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta: 
D63* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje  

D77*             Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih 

drugje 

 
 

Izključeno:   avtoimunska bolezen (sistemska) BDO (M35.9) 

nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti  (Q00–Q99) 

endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

neoplazme (C00–D48) 

simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

 

PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) ANEMIJE  
(D50–D53) 

D50 Anemija zaradi pomanjkanja železa 

Vključeno:  anemija: 

•  z zmanjšano količino železa v telesu 

•  hipokromna 

D50.0 Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah (kroničnih) 
Anemija po krvavitvah (kronična) 



 

 

Izključeno: akutna anemija po krvavitvi (D62) 

  prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3) 

D50.1 Oteženo požiranje zaradi pomanjkanja železa (sideropenična disfagija) 
 Kelly–Patersonov sindrom 

 Plummer–Vinsonov sindrom  

D50.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja železa 

D50.9 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljena 

D51 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 

 Izključeno:  pomanjkanje vitamina B12  (E53.8) 

D51.0 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 pri pomanjkanju intrinzičnega dejavnika 

 Anemija: 

•  Addisonova 

•  Biermerjeva 

•  perniciozna (prirojena) 

Prirojeno pomanjkanje intrinzičnega dejavnika 

D51.1 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 pri moteni absorpciji vitamina B12 s proteinurijo 
  Imerslundov(–Gräsbeckov) sindrom 

 Dedna megaloblastna anemija 

D51.2 Pomanjkanje transkobalamina II 

D51.3 Druge vrste anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12 pri neustrezni prehrani 

  Anemija pri strogih vegetarijancih 

D51.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12 

D51.9 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12, neopredeljena 

D52 Anemija zaradi pomanjkanja folatov 

D52.0 Anemija zaradi pomanjkanja folatov pri neustrezni prehrani 
 Megaloblastna anemija zaradi neustrezne prehrane in/ali bolezni prebavil  

D52.1 Anemija zaradi pomanjkanja folatov po zdravilih 

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D52.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja folatov 

D52.9 Anemija zaradi pomanjkanja folatov, neopredeljena 

Anemija zaradi pomanjkanja folne kisline BDO 

D53 Druge prehranske (nutricijske) anemije 



 

 

Vključeno:  megaloblastna anemija, ki se ne odziva na zdravljenje z vitaminom B12 ali folati 

D53.0 Anemija zaradi pomanjkanja beljakovin 
 Anemija zaradi pomanjkanja aminokislin  

 Orotacidurična anemija  

Izključeno:  Lesch–Nyhanov sindrom (E79.1) 

D53.1 Druge megaloblastne anemije, ki niso uvrščene drugje 
Megaloblastna anemija BDO 

 Izključeno:  Di Guglielmova bolezen (C94.0-) 

D53.2 Anemija pri skorbutu 

 Izključeno:  skorbut (E54) 

D53.8 Druge opredeljene prehranske (nutricijske) anemije 
 Anemija, povezana s pomanjkanjem: 

 •  bakra 

 •  molibdena 

 •  cinka 

    Izključeno:  pomanjkanja zaradi neustrezne prehrane (in/ali bolezni prebavil) brez omembe anemije, kot npr.: 

•  pomanjkanje bakra (E61.0) 

•  pomanjkanje molibdena (E61.5) 

•  pomanjkanje cinka (E60) 

D53.9 Prehranska (nutricijska) anemija, neopredeljena 
Enostavna kronična anemija 

  Izključeno:  anemija BDO (D64.9) 

HEMOLITIČNE ANEMIJE  
(D55–D59)  

D55 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov 

Izključeno:  anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila (D59.2) 

D55.0 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze [G6PD] 
  Favizem 

  Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti G6PD 

D55.1 Anemija zaradi drugih motenj v presnovi glutationa 
 Anemija zaradi: 

 •  pomanjkljive aktivnosti encimov, razen G6PD, ki je v zvezi s heksoza–monofosfatnim [HMP] spojem 

glikolize eritrocitov 

 •  nesferocitne hemolitične anemije (dedne), tip I 

D55.2 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glikolitičnih encimov 
 Anemija: 



 

 

 •  nesferocitna hemolitična anemija (dedna), tip II 

 •  zaradi pomanjkljive aktivnosti heksokinaze 

 •  zaradi pomanjkljive aktivnosti piruvat–kinaze (PK) 

 •  zaradi pomanjkljive aktivnosti trioza–fosfat–izomeraze 

D55.3 Anemija zaradi motenj v presnovi nukleotidov 

D55.8 Druge anemije zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov 

D55.9 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, neopredeljena 

D56 Talasemija 

D56.0 Talasemija alfa 

Izključeno:  hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.-) 

D56.1 Talasemija beta 

Cooleyeva anemija  

Huda talasemija beta 

Thalassaemia: 

•  intermedia 

•  major 

D56.2 Talasemija delta-beta 

D56.3 Motnja s tarčastimi eritrociti 

D56.4 Dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH] 

D56.8 Druge talasemije 

D56.9 Talasemija, neopredeljena 
Mediteranska anemija (z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)  

Talasemija (minor)(mešana)(z druge vrste nepravilnim hemoglobinom) 

D57 Motnje zaradi srpastih eritrocitov 

Izključeno:  druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina  (D58.-) 

D57.0 Hemolitična kriza anemije s srpastimi eritrociti 
Hemolitična kriza bolezni s hemoglobinom SS 

D57.1 Anemija s srpastimi eritrociti brez hemolitične krize  

Anemija s srpastimi eritrociti            }  

Bolezen s srpastimi eritrociti            } BDO 

     Motnje zaradi srpastih eritrocitov     }  

D57.2 Dvojne heterozigotne motnje s srpastimi eritrociti in z nepravilnim hemoglobinom 
Bolezen s: 

•  hemoglobinom SC 



 

 

•  hemoglobinom SD 

•  hemoglobinom SE 

•  talasemija s srpastimi eritrociti 

D57.3 Motnja s srpastimi eritrociti 
Motnja s hemoglobinom S 

Heterozigotni nosilec gena hemoglobina S [HbAS] 

D57.8 Druge motnje s srpastimi eritrociti 

D58 Druge dedne hemolitične anemije 

D58.0 Dedna sferocitoza 
Aholurična (družinska) zlatenica  

Prirojena (sferocitna) hemolitična zlatenica 

Minkowski–Chauffardov sindrom 

D58.1 Dedna eliptocitoza 
 Eliptocitoza (prirojena) 

 Ovalocitoza (prirojena)(dedna) 

D58.2 Druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina 
Nepravilen hemoglobin BDO 

Prirojena anemija s Heinzovimi telesci 

Bolezen s: 

•  hemoglobinom C 

•  hemoglobinom D 

•  hemoglobinom E 

 Motnje zaradi nepravilnega hemoglobina BDO 

 Hemolitična bolezen zaradi nestabilnega hemoglobina 

Izključeno: družinska policitemija (D75.0) 

 bolezen s hemoglobinom M (D74.0) 

 dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH] (D56.4) 

 policitemija z zelo velikim številom eritrocitov (D75.1) 

 methemoglobinemija (D74.–) 

D58.8 Druge opredeljene dedne hemolitične anemije 
Stomatocitoza 

D58.9 Dedna hemolitična anemija, neopredeljena 

D59 Pridobljena hemolitična anemija 

D59.0 Avtoimunska hemolitična anemija po zdravilih 
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D59.1 Druge avtoimunske hemolitične anemije 
Avtoimunska hemolitična bolezen (s hladnimi protitelesi)(s toplimi protitelesi) 

Kronična bolezen zaradi hladnih aglutininov  

Bolezen s hladnimi aglutinini 



 

 

Hemoglobinurija s hladnimi aglutinini  

Hemolitična anemija s: 

•  hladnimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična) 

•  toplimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična) 

 

Izključeno: Evansov sindrom (D69.3) 

hemolitična bolezen plodu in novorojenčka (P55.–) 

paroksizmalna hemoglobinurija zaradi ohladitve (D59.6) 

D59.2 Neavtoimunska hemolitična anemija po zdravilih 
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila 

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D59.3 Hemolitično-uremični sindrom 
1438 

D59.4 Druge neavtoimunske hemolitične anemije 
Hemolitična anemija: 

•  zaradi mehanske okvare eritrocitov 

•  mikroangiopatična 

•  zaradi toksičnega učinka 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D59.5 Paroksizmalna nočna hemoglobinurija [Marchiafava-Micheli] 

Izključeno:  hemoglobinurija BDO (R82.3) 

D59.6 Hemoglobinurija s hemolizo zaradi drugih zunanjih vzrokov 
Hemoglobinurija: 

 •  pri telesno napornem delu 

 •  pri maršu 

 •  paroksizmalna zaradi ohladitve 

 Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

  Izključeno:  hemoglobinurija BDO (R82.3) 

D59.8 Druge pridobljene hemolitične anemije 

D59.9 Pridobljena hemolitična anemija, neopredeljena  
Idiopatična hemolitična anemija, kronična 

 

APLASTIČNA IN DRUGE ANEMIJE 
(D60–D64)  

D60 Pridobljena  aplazija celic rdeče vrste [eritroblastopenija] 



 

 

Vključeno:  aplazija celic rdeče vrste (pridobljena)(pri odraslih) (s timomom) 

D60.0 Kronična pridobljena aplazija celic rdeče vrste 

D60.1 Prehodna pridobljena aplazija celic rdeče vrste 

D60.8 Druge pridobljene aplazije celic rdeče vrste 

D60.9 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste, neopredeljena 

D61 Druge aplastične anemije 

Izključeno:  agranulocitoza (D70) 

D61.0 Aplastična anemija 
Aplazija celic rdeče vrste: 

 •  prirojena 

 •  pri otrocih 

 •  primarna  

 Blackfan–Diamondov sindrom  

 Družinska hipoplastična anemija 

 Fanconijeva anemija 

 Pancitopenija z malformacijami 

D61.1 Aplastična anemija po zdravilih 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D61.2 Aplastična anemija zaradi drugih zunanjih vzrokov 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D61.3 Idiopatična aplastična anemija 

D61.8 Druge opredeljene aplastične anemije 

D61.9 Aplastična anemija, neopredeljena 
0304 

Hipoplastična anemija BDO  

Medularna hipoplazija 

Panmieloftiza 

D62 Akutna anemija po krvavitvi 

Izključeno:  prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3) 

D63* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje 

D63.0* Anemija pri neoplazmah 
Okoliščine v 2. poglavju (C00–D48†) 



 

 

D63.8* Anemija pri drugih kroničnih boleznih, uvrščenih drugje 
1438 

Anemija pri kronični ledvični bolezni:  

•  stopnja 3 (N18.3–N18.5†) 

• NUD (N18.9†) 

D64 Druge anemije 

Izključeno:  refraktarna anemija: 

• BDO (D46.4) 

•  s presežkom blastov: 

• BDO (D46.2) 

• s transformacijo (D46.3) 

•  s sideroblasti (D46.1) 

•  brez sideroblastov (D46.0) 

D64.0 Podedovana sideroblastna anemija 
 Na spolni kromosom vezana hipokromna sideroblastna anemija  

D64.1 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi druge bolezni 

Če želimo opredeliti bolezen, uporabimo dodatno kodo. 

D64.2 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi zdravil in toksinov 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D64.3 Druge sideroblastne anemije 
Sideroblastna anemija: 

• BDO 

•  ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom NUD 

D64.4 Prirojena diseritropoetična anemija 
Prirojena dishematopoetična anemija 

Izključeno: Blackfan–Diamondov sindrom (D61.0)  

           Di Guglielmova bolezen (C94.0) 

D64.8 Druge opredeljene anemije 
 Psevdolevkemija pri otrocih 

 Levkoeritroblastna anemija  

D64.9 Anemija, neopredeljena 

 



 

 

MOTNJE KOAGULACIJE KRVI, PURPURA IN DRUGE KRVAVITVE 
(D65–D69)  

D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija [defibrinacijski sindrom] 

Pridobljena afibrinogenemija 

Porabnostna koagulopatija 

Diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK]  

Pridobljena povečana fibrinoliza s krvavitvami  

Purpura: 

•  fibrinolitična  

•  fulminantna  

 

Izključeno:  zapleti: 

•  pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1) 

•  pri novorojenčku (P60) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0, O67.0, 

O72.3) 

D66 Dedno pomanjkanje faktorja VIII 

 Pomanjkanje faktorja VIII (s pomanjkljivo aktivnostjo) 

 Hemofilija: 

 •  A  

 •  klasična 

 • BDO 

Izključeno:  pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil (D68.0) 

D67 Dedno pomanjkanje faktorja IX 

Christmasova bolezen 

Pomanjkanje: 

•  faktorja IX (s pomanjkljivo aktivnostjo) 

•  sestavin plazemskega tromboplastina [PTC] 

Hemofilija B 

D68 Druge motnje v koagulaciji krvi 

Izključeno:  zapleti: 

•  pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0,  O67.0, 

O72.3) 

D68.0 Von Willebrandova bolezen 
Angiohemofilija 

Pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil  

»Žilna« hemofilija 



 

 

Izključeno:  krhkost kapilar (dedna) (D69.8) 

pomanjkanje faktorja VIII: 

• BDO (D66) 

• s funkcijskim defektom (D66) 

D68.1 Dedno pomanjkanje faktorja XI 
Hemofilija C 

Pomanjkanje aktivatorjev plazemskega tromboplastina [PTA] 

 

D68.2 Dedno pomanjkanje drugih koagulacijskih faktorjev 
Prirojena afibrinogenemija 

Pomanjkanje faktorja: 

•  I [fibrinogen] 

• II [protrombin] 

•  V [labilen] 

• VII [stabilen] 

• X [Stuart–Prowerjev] 

• XII [Hagemanov] 

• XIII [ki stabilizira fibrin]  

Pomanjkanje: 

•  AC globulina 

•  proakcelerina 

Disfibrinogenemija (prirojena) 

Hipoprokonvertinemija Owrenova bolezen 

D68.3 Krvavitve zaradi dejavnikov v krvi, ki preprečujejo strjevanje krvi 
0303 

Krvavitev zaradi dolgotrajnega jemanja antikoagulantov 
Prevelika koncentracija heparina (hiperheparinemija) 

Povečana koncentracija: 

•  antitrombina 

•  anti–VIIIa 

•  anti–IXa 

•  anti–Xa 

•  anti–XIa 

 

Če želimo opredeliti dejavnik, ki je vplival na strjevanje krvi, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20).  

 

Izključeno: dolgotrajna uporaba antikoagulantov brez krvavitve (Z92.1) 

D68.4 Pridobljeno pomanjkanje koagulacijskega faktorja 
Pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi: 

•  jetrne bolezni 

•  pomanjkanja vitamina K 

Izključeno:  pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53) 

D68.5 Primarna trombofilija 

 Odpornost na aktivirani protein C  [mutacija dejavnika F V Leiden] 

 Pomanjkanje: 



 

 

• antitrombina 

• proteina C 

• proteina S 

 Mutacija v genu za protrombin  

D68.6 Trombofilija druge vrste 

 Prisotnost lupus antikoagulansa 

 Sindrom: 

• antikardiolipinski 

• antifosfolipidni 

 

Izključeno: diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK] (D65) 

  hiperhomocisteinemija (E72.1) 

D68.8 Druge opredeljene motnje v koagulaciji krvi 

D68.9 Motnja v koagulaciji krvi, neopredeljena 

D69 Purpura in druge krvavitve 

Izključeno: benigna hipergamaglobulinemična purpura (D89.0)  

krioglobulinemična purpura (D89.1) 

esencialna trombocitemija (hemoragična) (D47.3) 

fulminantna purpura (D65) 

  trombotična trombocitopenična purpura (M31.1) 

D69.0 Alergijska purpura 
 Purpura: 

 •  anafilaktoidna 

 •  Henoch(–Schönlein)ova 

 •  netrombocitopenična: 

  •  hemoragična 

•  idiopatična 

 •  zaradi prizadetih žil 

 Vaskulitis, alergijski 

D69.1 Motnje funkcije trombocitov 
Bernard–Soulierov sindrom [sindrom gigantskih trombocitov] 

Glanzmannova bolezen 

Sindrom »sivih« trombocitov  

Trombastenija (dedna)(s krvavitvami)  

Trombocitopatija 

Izključeno:  von Willebrandova bolezen (D68.0) 

D69.2 Druge vrste netrombocitopenična purpura 
Purpura: 

• BDO 

•  starostna 

•  enostavna 



 

 

D69.3 Idiopatična trombocitopenična purpura 
Evansov sindrom 

D69.4 Druge vrste primarna trombocitopenija 

Izključeno: trombocitopenija s (prirojeno) odsotnostjo radiusa (Q87.26) 

prehodna trombocitopenija novorojenčka (P61.0)  

Wiskott–Aldrichov sindrom (D82.0) 

D69.5 Sekundarna trombocitopenija 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D69.6 Trombocitopenija, neopredeljena 

D69.8 Druge opredeljene krvavitve 
  Krhkost kapilar (dedna)  

Žilna psevdohemofilija 

D69.9 Krvavitev, neopredeljena 

DRUGE BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV  
(D70–D77) 

D70 Agranulocitoza 

0109 

Angina pri agranulocitozi 

Infantilna genetska agranulocitoza 

Kostmannova bolezen 

Nevtropenija: 

•  prirojena 

•  ciklična 

•  po zdravilih 

• BDO 

•  občasna 

•  splenična (primarna) 

•  toksična 

Nevtropenija zaradi povečane vranice 

 

Če je bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

  Izključeno:  prehodna nevtropenija novorojenčka (P61.5) 

D71 Funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev 

Okvara receptorjev celične membrane za CR3 

Kronična granulomatozna bolezen (otrok) 

Prirojena pomanjkljiva fagocitna sposobnost  

Progresivna septična granulomatoza 
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D72 Druge nepravilnosti levkocitov 

Izključeno: bazofilija (D75.8) 

imunske motnje (D80–D89) 

nevtropenija (D70) 

prelevkemija (sindrom) (D46.9) 

D72.0 Genetske nepravilnosti levkocitov 
Nepravilnost (zrnc v citoplazmi)(granulocitov) ali sindrom: 

•  Alderjeva 

•  May–Hegglinova 

•  Pelger–Huëtova 

Dedna: 

•  levkocitna: 

•  hipersegmentiranost 

•  hiposegmentiranost 

•  levkomelanopatija 

Izključeno:  Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev sindrom (E70.3) 

D72.1 Eozinofilija 
Eozinofilija: 

•  alergična 

•  dedna 

D72.8 Druge opredeljene nepravilnosti levkocitov 
Levkemoidna reakcija: 

•  limfocitna 

•  monocitna 

•  mielocitna 

Levkocitoza 

Limfocitoza (simptomatska)  

Limfopenija 

Monocitoza (simptomatska)  

Plazmocitoza 

D72.9 Pomanjkljivost levkocitov, neopredeljena 

D73 Bolezni vranice 

D73.0 Hiposplenizem 
  Asplenija po operaciji 

  Atrofija vranice 

 Izključeno:  asplenija (prirojena) (Q89.01) 

D73.1 Hipersplenizem 

Izključeno:  splenomegalija: 

•  prirojena (Q89.09)  

• BDO (R16.1) 



 

 

D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija 

D73.3 Absces vranice 

D73.4 Cista vranice 

D73.5 Infarkt vranice 
Raztrganje vranice (brez poškodbe) 

Zasuk vranice 

Izključeno:  raztrganje vranice zaradi poškodbe (S36.04) 

D73.8 Druge bolezni vranice 
  Fibroza vranice BDO 

  Perisplenitis 

  Splenitis BDO 

D73.9 Bolezen vranice, neopredeljena 

D74 Methemoglobinemija 

D74.0 Prirojena methemoglobinemija 
Prirojeno pomanjkanje NADH-methemoglobin reduktaze 

Bolezen s hemoglobinom M [Hb-M] 

Dedna methemoglobinemija 

D74.8 Druge methemoglobinemije 
Pridobljena methemoglobinemija (s sulfhemoglobinemijo)  

Toksična methemoglobinemija 

  Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

D74.9 Methemoglobinemija, neopredeljena 

D75 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov 

Izključeno: povečane bezgavke (R59.–)  

hipergamaglobulinemija BDO (D89.2) 

limfadenitis:: 

• akutni (L04.-) 

• kronični (I88.1) 

• mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0) 

• BDO (I88.9) 

D75.0 Družinska eritrocitoza 
Policitemija: 

•  benigna 

•  družinska 

  Izključeno:  dedna ovalocitoza (D58.1) 

D75.1 Sekundarna policitemija 



 

 

Eritrocitoza BDO 

Policitemija: 

•  pridobljena 

•  zaradi: 

•  eritropoetina 

•  zmanjšanja volumna plazme 

•  zmanjšanega delnega tlaka O2  na veliki višini 

•  stresa 

•  emocionalna 

•  hipoksemična 

•  bolezni ledvic 

•  relativna 

Izključeno:  policitemija: 

•  novorojenčka (P61.1) 

 • vera (prava) (D45) 

 

D75.2 Esencialna trombocitoza 

Izključeno:  esencialna trombocitemija (s krvavitvami) (D47.3) 

D75.8 Druge opredeljene bolezni krvi in krvotvornih organov 
Bazofilija 

D75.9 Bolezen krvi in krvotvornih organov, neopredeljena 

D76 Nekatere bolezni limforetikularnega tkiva in retikulohistiocitne celične vrste 

Izključeno:  Letterer–Siwejeva bolezen (C96.0) 

 maligna histiocitoza (C96.1) 

 retikuloendotelioza ali retikuloza: 

•  histiocitna medularna (C96.1) 

•  levkemična (C91.4) 

•  lipomelanotična (I89.8) 

•  maligna (C85.7) 

•  nelipidna (C96.0) 

 

D76.0 Histiocitoza Langerhansovih celic, ki ni uvrščena drugje 
0233 

Eozinofilni granulom  

Hand–Schüller–Christianova bolezen 

Histiocitoza X (kronična) 

Vključeno:  morfološka koda M975 s kodo za značaj /1 

Opomba:   Histiocitoza Langerhansovih celic je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot  Neoplazma 

negotovega   ali neznanega značaja, z morfološko kodo M975 in kodo za značaj /1. Koda D76.0 se 

bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Bolezni krvi in krvotvornih organov ter 

nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv). 



 

 

D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza 
Družinska hemofagocitna retikuloza 

Histiocitoza mononuklearnih fagocitov, vendar drugačnih kot so Langerhansove celice BDO 

D76.2 Hemofagocitni sindrom pri okužbi 

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe ali bolezen, uporabimo dodatno kodo. 

D76.3 Drugi sindromi histiocitoze 
Retikulohistiocitom (velikocelični) 

Histiocitoza sinusov z izrazitim povečanjem bezgavk 

Ksantogranulom 

D77* Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 

Fibroza vranice pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†) 

 

NEKATERE MOTNJE, PRI KATERNIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV 
(D80–D89)  
 

Vključeno: napake v komplementnem sistemu 

pomanjkljivi imunski odziv, razen bolezni, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti 

[HIV] 

sarkoidoza 

Izključeno: sistemska avtoimunska bolezen BDO (M35.9) 

funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev (D71) 

bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

D80 Pomanjkljivi imunski odziv v glavnem zaradi pomanjkljive tvorbe protiteles 

D80.0 Dedna hipogamaglobulinemija 
Avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika) 

Na spolni kromosom X vezana agamaglobulinemija [Brutonova bolezen] (s pomanjkanjem rastnega 

hormona) 

D80.1 Pridobljena hipogamaglobulinemija 
 Agamaglobulinemija s prizadetostjo limfocitov B  

 Enostavna občasna agamaglobulinemija [CV Agamma] 

 Hipogamaglobulinemija BDO  

D80.2 Pomanjkanje imunoglobulinov A [IgA] 

D80.3 Pomanjkanje podvrst imunoglobulinov G [IgG] 

D80.4 Pomanjkanje imunoglobulinov M [IgM] 



 

 

D80.5 Pomanjkljivi imunski odziv s povečano koncentracijo imunoglobulinov M [IgM] 

D80.6 Pomanjkanje protiteles s skoraj normalno ali povečano koncentracijo imunoglobulinov 

D80.7 Prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu 

D80.8 Druga stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles 
Pomanjkanje lahkih verig kapa 

D80.9 Stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles, 
neopred. 

D81 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov 

Izključeno:  avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika)  (D80.0) 

D81.0 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov s pomanjkljivim nastankom retikularnega 
tkiva 

D81.1 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim številom limfocitov T in 
limfocitov B 

D81.2 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim ali normalnim številom 
limfocitov B 

D81.3 Pomanjkanje deaminaze adenozina 

D81.4 Nezelofov sindrom 

D81.5 Pomanjkanje nukleozid fosforilaze purina 

D81.6 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda I 
 Sindrom golih limfocitov 

D81.7 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda II 

D81.8 Drugi kombinirani pomanjkljivi imunski odzivi zaradi več vzrokov 
Pomanjkanje od biotina odvisne karboksilaze 

D81.9 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov, neopredeljen 

Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov BDO 

 

D82 Povezava pomanjkljivega imunskega odziva z drugimi pomembnimi nepravilnostmi 

Izključeno:  ataksija teleangiektazija [Louis–Bar] (G11.3) 

D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom 
Pomanjkljiv imunski odziv s trombocitopenijo in ekcemom 

D82.1 DiGeorge-jev sindrom 
  Sindrom žrelnega žepka 



 

 

  Priželjc: 

•  pomanjkljivo nastajanje limfocitov T 

•  aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom 

D82.2 Pomanjkljivi imunski odziv in pritlikavost 

D82.3 Pomanjkljivi imunski odziv po dednem pomanjkljivem odzivu na virus Epstein-Barr 
Na spolni kromosom X vezana limfoproliferativna bolezen 

D82.4 Sindrom povečane koncentracije imunoglobulinov E [IgE] 

D82.8 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugimi opredeljenimi velikimi pomanjkljivostmi 

D82.9 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugo veliko pomanjkljivostjo, neopredeljen 

D83 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv 

D83.0 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno zmanjšanim številom in okrnjeno 
funkcijo limfocitov B 

D83.1 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno prizadetostjo limfocitov T 

D83.2 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s protitelesi proti limfocitom B ali limfocitom T  

D83.8 Drugi enostavni občasni pomanjkljivi imunski odzivi 

D83.9 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen 

D84 Drugi pomanjkljivi imunski odzivi 

D84.0 Motnja v limfocitnem funkcijskem antigenu-1 [LFA-1] 

D84.1 Pomanjkljivosti v komplementnem sistemu 
Pomanjkanje zaviralca esteraze C1 [C1-INH] 

D84.8 Drugi opredeljeni pomanjkljivi imunski odzivi 

D84.9 Pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen 

D86 Sarkoidoza 

D86.0 Sarkoidoza pljuč 

D86.1 Sarkoidoza bezgavk 

D86.2 Sarkoidoza pljuč in bezgavk 

D86.3 Sarkoidoza kože 

D86.8 Sarkoidoza drugih organov 
Iridociklitis pri sarkoidozi (H22.1*) 

Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (G53.2*) 



 

 

Sarkoidozna(–i): 

•  artropatija† (M14.8*) 

•  miokarditis† (I41.8*) 

•  miozitis† (M63.3*) 

Uveoparotidna vročica [Heerfordt] 

D86.9 Sarkoidoza, neopredeljena 

D89 Druge motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: hiperglobulinemija BDO (R77.1) 

monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) (D47.2) 

odpoved in zavrnitev presadka (T86.–) 

D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija 
Benigna hipergamaglobulinemična purpura 

Poliklonska imunoglobulinemija BDO 

D89.1 Krioglobulinemija 
Krioglobulinemija: 

 •  esencialna 

 •  idiopatska 

•  mešana 

•  primarna 

•  sekundarna 

Krioglobulinemična(–i): 

•  purpura 

•  vaskulitis 

D89.2 Hipergamaglobulinemija, neopredeljena 

D89.8 Druge opredeljene motnje, ki prizadenejo imunski odziv, ki niso uvrščene drugje 
Imunokompromitiranost: 

• pridobljena BDO 

• povezana z zdravili 

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

D89.9 Motnja, ki prizadene imunski odziv, neopredeljena 
Imunska bolezen BDO 

 



 

 

POGLAVJE 4 

ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN 
PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI  
(E00–E89) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
E00–E07 Bolezni ščitnice 
E09–E14 Sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) 
E15–E16 Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa) 
E20–E35 Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) 
E40–E46 Nedohranjenost 
E50–E64 Druga pomanjkanja v prehrani 
E65–E68 Debelost in druge vrste prenahranjenost 
E70–E89 Presnovne (metabolične) motnje  

Kategorije z zvezdico v tem poglavju  so: 
E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje 
 
Opomba: Vse neoplazme, bodisi funkcijsko aktivne ali ne, so uvrščene v 2. poglavje. Ustrezne kode v tem poglavju 

(tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) lahko, če želimo, uporabljamo kot dodatne kode. Z njimi označujemo 

bodisi funkcijske aktivnosti neoplazem in ektopičnega endokrinega tkiva ali hiperfunkcijo in 

hipofunkcijo endokrinih žlez, povezano z neoplazmami in drugimi stanji, ki so uvrščena drugje. 

Izključeno:  zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje, značilne za plod in novorojenčka (P70–P74) 

 

BOLEZNI ŠČITNICE  
(E00–E07) 

E00 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda 

 Vključeno:   endemična stanja, ki so povezana s pomanjkanjem joda neposredno v okolju ali so posledica 

pomanjkanja joda pri materi. Nekatera stanja trenutno ne kažejo znakov hipotiroze, ampak 

so posledica nezadostnega izločanja ščitničnih hormonov v razvijajočem se plodu. Pridružene 

so lahko tudi strumogene snovi iz okolja. 
 
Če želimo opredeliti pridruženo duševno zaostalost, uporabimo dodatne kode (F70–F79). 

Izključeno:  subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02) 



 

 

E00.0 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, nevrološki tip 
Endemični kretinizem, nevrološki tip 

E00.1 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, miksedemski tip 
Endemični kretinizem: 

•  hipotirotični 

•  miksedemski tip 

E00.2 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, mešani tip 
Endemični kretinizem, mešani tip 

E00.9 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, neopredeljen 
Prirojena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO 

Endemični kretinizem BDO 

E01 Motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda 

Izključeno: sindrom prirojenega pomanjkanja joda (E00.–) 

subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02) 

E01.0 Difuzna (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda 

E01.1 Gomoljasta (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda 
Golša zaradi pomanjkanja joda, nodozna 

E01.2 Golša (endemična) zaradi pomanjkanja joda, neopredeljena 
Endemična golša BDO 

E01.8 Druge motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda 
Pridobljena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO 

E02 Subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda 

 

E03 Druge vrste hipotiroza 

Izključeno:  hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E00–E02) 

    hipotiroza po zdravljenju (E89.0) 

E03.0 Prirojena hipotiroza z difuzno golše 
Prirojena (netoksična) golša: 

• BDO 

•  parenhimska 

Izključeno:  prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0) 

E03.1 Prirojena hipotiroza brez golše 
Aplazija ščitnice (z miksedemom)  

Prirojena: 

•  atrofija ščitnice 

•  hipotiroza BDO 



 

 

E03.2 Hipotiroza po zdravilih in drugih eksogenih snoveh 

Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E03.3 Hipotiroza po vnetju 

E03.4 Atrofija ščitnice (pridobljena) 

Izključeno:  prirojena atrofija ščitnice (E03.1) 

E03.5 Miksedemska koma 

E03.8 Druge vrste opredeljena hipotiroza 

E03.9 Hipotiroza, neopredeljena 
Miksedem BDO 

E04 Druge vrste evtirotična (netoksična) golša 

Izključeno:  prirojena golša:: 

• difuzna }  

• BDO }  (E03.0) 

• parenhimska  }  

prirojena golša zaradi pomanjkanja joda (E00–E02) 

E04.0 Difuzna evtirotična golša 
  Golša, evtirotična: 

•  difuzna (koloidna) 

•  navadna 

E04.1 Evtirotični gomolj ščitnice 
 Koloidni gomolj (cistični)(ščitnični)  

 Enonodozna evtirotična golša  

 Ščitnični (cistični) gomolj BDO 

E04.2 Multinodozna evtirotična golša 
 Cistična golša BDO 

 Multinodozna (cistična) golša  BDO 

E04.8 Druge vrste opredeljena evtirotična golša 

E04.9 Evtirotična golša, neopredeljena 
 Golša BDO 

 Nodozna golša (evtirotična) BDO 

E05 Hipertiroza [tirotoksikoza] 

Izključeno:  kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo (E06.2) 

 hipertiroza novorojenčka (P72.1) 

E05.0 Hipertiroza z difuzno golšo 
  Eksoftalmična ali toksična golša BDO  

  Gravesova bolezen 



 

 

  Toksična difuzna golša 

E05.1 Hipertiroza pri posameznem toksičnem gomolju 
Hipertiroza pri toksični enonodozni golši 

E05.2 Hipertiroza pri toksični multinodozni golši 
Toksična nodozna golša BDO 

E05.3 Hipertiroza zaradi ektopičnega tkiva ščitnice 

E05.4 Povzročena hipertiroza 

E05.5 Hipertirotična (tirotoksična) kriza 

Za določitev vrste hipertiroze uporabite dodatno kodo (E05.0–E05.4, E05.8–E05.9) 

E05.8 Druge vrste hipertiroza 
 Prekomerno izločanje tirotropnega hormona (TSH) 

Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E05.9 Hipertiroza, neopredeljena 
 Hipertiroza BDO 

 Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca†  (I43.8*) 

E06 Vnetje ščitnice (tiroiditis) 

Izključeno:  poporodno vnetje ščitnice (O90.5) 

E06.0 Akutno vnetje ščitnice 
Absces ščitnice 

Vnetje ščitnice: 

•  gnojno 

•  piogeno 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

E06.1 Subakutno vnetje ščitnice 
Vnetje ščitnice: 

•  De Quervainovo 

•  gigantocelično 

•  granulomsko 

•  negnojno 

Izključeno:  avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3) 

E06.2 Kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo 

Izključeno:  avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3) 

E06.3 Avtoimunsko vnetje ščitnice 
Hashimotovo vnetje ščitnice  

Hashitoksikoza (prehodna)  



 

 

Limfadenoidna golša 

Limfocitno vnetje ščitnice 

Limfatična golša 

E06.4 Vnetje ščitnice po zdravilih 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E06.5 Druge vrste kronično vnetje ščitnice 
Vnetje ščitnice: 

•  kronično 

• BDO 

•  fibrozno 

•  pri sistemskih boleznih 

•  Riedlovo 

E06.9 Vnetje ščitnice, neopredeljeno 

E07 Druge motnje ščitnice 

E07.0 Povečano izločanje kalcitonina 
  Hipersekrecija kalcitonina (tirokalcitonina)  

  Hiperplazija celic C ščitnice 

E07.1 Dishormogena golša 
  Rodbinska dishormogena golša  

  Pendredov sindrom 

Izključeno:  prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0) 

E07.8 Druge opredeljene motnje ščitnice 
  Nenormalnost nosilnega globulina za tiroksin (TBG) 

Krvavitev  } ščitnice 

Infarkt  }  

Sindrom bolne evtirotične ščitnice 

E07.9 Motnja ščitnice, neopredeljena 

 

 
SLADKORNA BOLEZEN (DIABETES, DIABETES MELLITUS) (E09–E14)  
0401 

Opomba:  Diagnostični kriteriji: 

   Kriteriji za preddiabetes: 

 Raven glukoze v venski plazmi na tešče 6.1 – 6.9 mmol/L 

     Kriteriji za moteno tolerance za glukozo: 

       Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (raven glukoze v venski plazmi na tešče  

      6,1 – 6,9 mmol/L in raven glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT 7,8–11,0  mmol/L) 

  



 

 

   Kriterij SZO za sladkorno bolezen:  

   Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (nivo glukoze v venski plazmi na tešče        

7,0 mmol/L in nivo glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT  11,1  mmol/L) 

  

   ALI  

     Kriterij Ameriškega združenja diabetikov za sladkorno bolezen:  

    raven glukoze v venski plazmi na tešče   7,0 mmol/L ali klasični simptomi žeje in naključna raven glukoze v   

venski plazmi  11,1  mmol/L). 

Če je bila endokrinopatija uspešno izkoreninjena, uporabite dodatno kodo (Z86.3). 

Če želite določiti, da je sladkorna bolezen povzročena z zdravili ali kemično povzročena, uporabite dodatno 

kodo za zunanji vzrok (Poglavje 20). 

E09 Prediabetes 

0401 

Vključeno:   nenormalna glukozna (ogljikohidratna): 

 • regulacija 

 • toleranca 

 diabetes, kemični 

 diabetes, latentni 

 Motnje: 

 • mejna bazalna glikemija (IFG) 

 • motena toleranca za glukozo (ogljikove hidrate) (MTG) 

 prediabetes 

Za kakršno koli osnovno obolenje ali povezan genetski sindrom uporabite dodatno kodo. 

Izključeno:   sladkorna bolezen (E10–E14) 

  Zvečana koncentracija glukoze v serumu (R73) 

E09.2 Prediabetes z ledvičnim zapletom 

1438 

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-) 

E09.21 Prediabetes z začetno ledvično okvaro 
Prediabetes s/z: 

• kronično ledvično boleznijo: 

 • 1. stopnje 

 • 2. stopnje 

• glamerulno: 

 • zadebelitvijo bazalne membrane 

 • proliferacijo mezangijskih celic 

• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno) 

• mikroalbuminurijo: 

 • konstantno 

 • perzistentno 

• proteinurijo (stalno)(perzistentno) 



 

 

• tubulointersticijskimi spremembami 

E09.29 Prediabetes z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E09.3 Prediabetes z očesnim zapletom 

E09.31 Prediabetes z neproliferativno retinopatijo 
Prediabetes s/z: 

• retinalnim(-i/-o): 

 • krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi) 

 • trdimi eksudati 

 • mikroanevrizmami 

 • vensko dilatacijo 

• retinopatijo BDO 

Izključeno: s katerimkoli stanjem navedenim pod E09.32 

E09.32 Prediabetes z drugo obliko retinopatije 
Prediabetes s/z: 

• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA] 

• retinalnim(-i/-o): 

 • mehkimi »cotton-wool« eksudati 

 • krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi) 

 • ishemijo 

 • venskimi(-o): 

  • ogrlicami 

  • vijugami 

  • reduplikacijo 

E09.4 Prediabetes z nevrološkim zapletom 

E09.40 Prediabetes z neopredeljeno nevropatijo 

E09.42 Prediabetes s polinevropatijo 
Prediabetes s/z: 

• periferno nevropatijo: 

 • distalno simetrično 

 • selektivno "tanka vlakna" 

 • senzorno-motorno 

E09.5 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom 

E09.51 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E09.52 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E09.7 Prediabetes z več zapleti 

E09.71 Prediabetes z več mikrovaskularnimi zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E09.2-, E09.3- ali E09.4- 



 

 

E09.72 Prediabetes z značilnostmi insulinske rezistence 
Prediabetes z enim ali več od naslednjega: 

• akantoza nigricans 

• dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola) 

• hiperinsulinizem 

• hipertenzija 

• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe 

• inzulinska rezistenca BDO 

• nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD) 

• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji) 

E09.8 Prediabetes z neopredeljenimi zapleti 

E09.9 Prediabetes brez zapletov 

E10 Sladkorna bolezen tipa 1 

Vključeno: diabetes (mellitus): 

• avtoimunski 

• nestabilni/labilni 

• idiopatični 

• od inzulina odvisen 

• mladostni 

• ketotični 

Izključeno: sladkorna bolezen: 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• druga opredeljena (E13.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)  (O24.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

 glikozurija: 

• BDO (R81) 

• ledvična (E74.8) 

 motena regulacija glukoze (E09.-) 

   hipoinsulinemija po operaciji (E89.1) 

E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo 

E10.01 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne 
kome 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• hipernatremijo   }  

• hiperosmolarnostjo  } BDO 

E10.02 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in komo 

E10.1 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo 

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6). 



 

 

E10.11 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo BDO 

E10.12 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperglikemično komo BDO 

E10.13 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo BD 

E10.14 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo 

E10.15 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO 

E10.16 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E10.2 Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom 
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Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-) 

E10.21 Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• kronično ledvično boleznijo: 

 • 1. stopnje 

 • 2. stopnje 

• glamerulno: 

 • zadebelitvijo bazalne membrane 

 • proliferacijo mezangijskih celic 

• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno) 

• mikroalbuminurijo: 

 • konstantno 

 • perzistentno 

• tubulointersticijskimi spremembami 

E10.22 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• napredovalo ledvično boleznijo 

• kronično ledvično: 

 • boleznijo  3. stopnje 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• končno ledvično odpovedjo 

• glomerulosklerozo: 

 • difuzno 

 • intrakapilarno 

 • nodularno 

• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo) 

• makroalbuminurijo 

• nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno) 

• nefrozo 

• nefrotskim sindromom 



 

 

• proteinurijo (stalno)(perzistentno) 

E10.29 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• akutno ledvično: 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• medularno (papilarno) nekrozo 

E10.3 Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom 

E10.31 Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• retinalnim(-i/-o): 

 • krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi) 

 • trdimi eksudati 

 • mikroanevrizmami 

 • vensko dilatacijo 

• retinopatijo BDO 

Izključeno: s katerimkoli stanjem navedenim pod E10.32 

E10.32 Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA] 

• retinalnim(-i/-o): 

 • mehkimi »cotton-wool« eksudati 

 • krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi) 

 • ishemijo 

 • venskimi(-o): 

  • ogrlicami 

  • vijugami 

  • reduplikacijo 

E10.33 Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• krvavitvijo: 

 • preretinalno 

 • v steklovini 

• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo) 

• trakcijo mrežnice brez odstopanja 

E10.34 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• makularnim(-o): 

 • edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim) 

 • zvezdo 

• makulopatijo (krožno)(ishemično) 

• zadebelitvijo mrežnice 

E10.35 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 



 

 

• neovaskularnim glavkomom 

• rubeozo šarenice [rubeosis iridis] 

• trakcijskim odstopom mrežnice 

E10.36 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kataraktno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E10.39) 

E10.39 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 

E10.4 Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom 

E10.40 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo 

E10.41 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• amiotrofijo 

• paralizo možganskega živca: 

 • III (okulomotoriusa) 

 • VI (abducensa) 

• femoralno nevropatijo 

• mononevritis multipleks 

• oftalmoplegijo 

• radikulopatijo: 

 • torakalno 

 • trunkalno 

E10.42 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo) 

• diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom 

• insulinskim nevritisom 

• periferno nevropatijo: 

 • distalno simetrično 

 • selektivno "tanka vlakna" 

 • senzorno-motorno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno polinevropatijo (E10.43) 

E10.43 Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• neobičajnim potenjem (gustatornim) 

• diabetično autonomno polinevropatijo 

• diabetično drisko 

• disfunkcijo: 

 • anorektalno 

 • požiralnika 

• erektilno disfunkcijo (impotenco) 

• gastroparezo 

• mišičnim hipotonusom, na sečniku 

• nevropatskim edemom 



 

 

• posturalno hipotenzijo 

E10.49 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E10.5 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom 

E10.51 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E10.73) 

E10.52 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E10.73) 

E10.53 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo 

E10.6 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti 

E10.61 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• Charcotovo artropatijo 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije) 

 • osteopatijo 

• periartritisom ramena 

E10.62 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • mehurjastnimi spremembami kože 

 • dermopatijo (golenskimi pegami) 

 • eritemom 

 • rubeozo 

 • sklerodermijo 

 • debelo kožo 

• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD] 

• obnohtnimi telangiektazijami 

E10.63 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• akutnim periodontalnim abscesom 

• periodontitisom 

E10.64 Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo 
Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemično(-im): 

• komo 

• BDO 

• napadom (konvulzijami)(krči) 

E10.65 Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena  
Sladkorna bolezen tipa 1: 



 

 

• za stabilizacijo 

• slabo obvladovana 

• nestabilna 

E10.69 Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis) 

 • mišičnim infarktom (aseptična mionekroza)(ishemična mionekroza)(tumorifomna degeneracija osrednjega 

mišičevja) 

• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično): 

 • Fournierjevo 

 • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko) 

• nekrotizirajočim fasciitisom 

• razjedo (ulkusom) (spodnji rob) 

Izključeno: razjeda na nogi s perifernim(-o): 

• žilnim zapletom (E10.73) 

• nevropatijo (E10.73) 

E10.7 Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti 

E10.71 Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi 
zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E10.2-, E10.31–E10.35, E10.39, E10.4-, E10.53 ali E10.62 

E10.73 Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi, različne etiologije 
Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi in perifernim (-o): 

• žilnim zapletom 

• nevropatijo 

E10.8 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti 

E10.9 Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov 

E11 Sladkorna bolezen tipa 2 

Vključeno:   diabetes (neadipozni)(adipozni): 

• odrasle dobe 

• zaradi motnje v sekreciji inzulina 

• inzulinsko rezistenten 

• starostni 

• neketotični 

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno 

kodo (Z92.22).  

Izključeno: sladkorna bolezen: 

• glikozurija: 

 • BDO (R81) 

 • ledvična (E74.8) 

• MODY (Maturity onset of the young) diabetes (E13.-) 



 

 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) (E13.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (O24.-) 

• sladkorna bolezen tipa 1 (E10.-) 

prediabetes  (E09.-) 

hipoinsulinemija po posegih (E89.1) 

E11.0 Sladkorna bolezen tipa 2 s komo 

E11.01 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne 
kome 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• hipernatremijo   }  

• hiperosmolarnostjo } BDO 

E11.02 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo 

E11.1 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo 

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6) 

E11.11 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo BDO 

E11.12 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperglikemično komo BDO 

E11.13 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo BDO 

E11.14 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo 

E11.15 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO 

E11.16 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E11.2 Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom 
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Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-) 

E11.21 Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• kronično ledvično boleznijo: 

 • 1. stopnje 

 • 2. stopnje 

• glamerulno: 

 • zadebelitvijo bazalne membrane 

 • proliferacijo mezangijskih celic 



 

 

• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno) 

• mikroalbuminurijo: 

 • perzistentno 

 • konstantno 

• tubulointersticijskimi spremembami 

E11.22 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• napredovalo ledvično boleznijo 

• kronično ledvično: 

 • boleznijo  3. stopnje 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• končno ledvično odpovedjo 

• glomerulosklerozo: 

 • difuzno 

 • intrakapilarno 

 • nodularno 

• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo) 

• makroalbuminurijo 

• nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno) 

• nefrozo 

• nefrotskim sindromom 

• proteinurijo (stalno)(perzistentno) 

E11.29 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• akutno ledvično: 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• medularno (papilarno) nekrozo 

E11.3 Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom 

E11.31 Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• retinalnim(-i/-o): 

 • krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi) 

 • trdimi eksudati 

 • mikroanevrizmami 

 • vensko dilatacijo 

• retinopatijo BDO 

Izključeno: s katerimkoli stanjem navedenim pod E11.32 

E11.32 Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA] 

• retinalnim(-i/-o): 

 • mehkimi »cotton-wool« eksudati 

 • krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi) 

 • ishemijo 



 

 

 • venskimi(-o): 

  • ogrlicami 

  • vijugami 

  • reduplikacijo 

E11.33 Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• krvavitvijo: 

 • preretinalno 

 • v steklovini 

• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo) 

• trakcijo mrežnice brez odstopanja 

E11.34 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• makularnim(-o): 

 • edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim) 

 • zvezdo 

• makulopatijo (krožno)(ishemično) 

• zadebelitvijo mrežnice 

E11.35 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• neovaskularnim glavkomom 

• rubeozo šarenice [rubeosis iridis] 

• trakcijskim odstopom mrežnice 

E11.36 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kataraktno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E11.39) 

E11.39 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 

E11.4 Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom 

E11.40 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo 

E11.41 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• amiotrofijo 

• paralizo možganskega živca: 

 • III (okulomotoriusa) 

 • VI (abducensa) 

• femoralno nevropatijo 

• mononevritis multipleks 

• oftalmoplegijo 

• radikulopatijo: 

 • torakalno 

 • trunkalno 

E11.42 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo 



 

 

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo) 

• diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom 

• insulinskim nevritisom 

• periferno nevropatijo: 

 • distalno simetrično 

 • selektivno "tanka vlakna" 

 • senzorno-motorno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno polinevropatijo (E11.43) 

E11.43 Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• neobičajnim potenjem (gustatornim) 

• diabetično autonomno polinevropatijo 

• diabetično drisko 

• disfunkcijo: 

 • anorektalno 

 • požiralnika 

• erektilno disfunkcijo (impotenco) 

• gastroparezo 

• mišičnim hipotonusom, na sečniku 

• nevropatskim edemom 

• posturalno hipotenzijo 

E11.49 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E11.5 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom 

E11.51 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E11.73) 

E11.52 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E11.73) 

E11.53 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo 

E11.6 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti 

E11.61 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• Charcotovo artropatijo 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije) 

 • osteopatijo 

• periartritisom ramena 

E11.62 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 



 

 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • mehurjastnimi spremembami kože 

 • dermopatijo (golenskimi pegami) 

 • eritemom 

 • rubeozo 

 • sklerodermijo 

 • debelo kožo 

• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD] 

• obnohtnimi telangiektazijami 

E11.63 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• akutnim periodontalnim abscesom 

• periodontitisom 

E11.64 Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo 
Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemičnim(-o): 

• komo 

• BDO 

• napadom (konvulzijami)(krči) 

E11.65 Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena 
Sladkorna bolezen tipa 2: 

• za stabilizacijo 

• slabo obvladovana 

• nestabilna 

• z neuspešnim drugim zdravljenjem 

E11.69 Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom 
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis) 

 • mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega 

mišičevja) 

• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično): 

 • Fournierjevo 

 • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko) 

• nekrotizirajočim fasciitisom 

• razjedo (ulkusom) (spodnji rob) 

Izključeno: razjeda na nogi s perifernim(-o): 

 • žilnim zapletom (E11.73) 

 • nevropatijo (E11.73) 

E11.7 Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti 

E11.71 Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi 
zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E11.2-, E11.31–E11.35, E11.39, E11.4-, E11.53 ali E11.62 

E11.72 Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence  
Sladkorna bolezen tipa 2 z enim ali več od naslednjega: 



 

 

• akantoza nigricans 

• dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola) 

• hiperinsulinizem  

• hipertenzija 

• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe 

• inzulinska rezistenca BDO 

• nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD) 

• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji) 

E11.73 Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi, različne etiologije 
Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi in perifernim(-o): 

• žilnim zapletom 

• nevropatijo 

E11.8 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti 

E11.9 Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov 

E13 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) 

Vključeno:  sladkorna bolezen (zaradi)(pri)(secondary to)(z): 

  • drug-induced or chemical-induced 

  • endokrinopatij 

  • genetske okvare: 

   • funkcije beta celic 

   • delovanja insulina 

  • genetski sindrom 

  • imunsko posredovana bolezen 

  • okužbe 

  • MODY (maturity onset of the young) diabetes 

  • bolezen funkcije zunanjega izločanja trebušne slinavke 

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno 

kodo (Z92.22).  

Če želite opredeliti katerokoli osnovno stanje ali genetski sindrom, uporabite dodatno kodo. 

Izključeno:  sladkorna bolezen: 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)  (O24.-) 

• Tip 1 (E10.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

glikozurija: 

• BDO (R81) 

• ledvična (E74.8) 

motena reglulacija glukoze (E09.-) 

E13.0 Sladkorna bolezen drugega tipa  s komo 

E13.01 Sladkorna bolezen drugega tipa  s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-
hiperosmolarne kome 



 

 

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• hipernatremijo   }  

• hiperosmolarnostjo  } BDO 

E13.02 Sladkorna bolezen drugega tipa  s hiperosmolarnostjo in komo 

E13.1 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo 

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6). 

E13.11     Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s ketoacidozo BDO 

E13.12 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in komo 
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s hiperglikemično komo BDO 

E13.13 Sladkorna bolezen drugega tipa  z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z laktatno acidozo BDO 

E13.14 Sladkorna bolezen drugega tipa  z laktatno acidozo in komo 

E13.15 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka vbrez kome 
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO 

E13.16 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E13.2 Sladkorna bolezen drugega tipa  z ledvičnim zapletom 
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Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-) 

E13.21 Sladkorna bolezen drugega tipa  z začetno ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• kronično ledvično boleznijo: 

 • 1. stopnje 

 • 2. stopnje 

• glamerulno: 

 • zadebelitvijo bazalne membrane 

 • proliferacijo mezangijskih celic 

• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno) 

• mikroalbuminurijo: 

 • konstantno 

 • perzistentno 

• tubulointersticijskimi spremembami 

E13.22 Sladkorna bolezen drugega tipa  z napredovalo ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• napredovalo ledvično boleznijo 

• kronično ledvično: 

 • boleznijo  3. stopnje 

 • odpovedjo 



 

 

 • okvaro 

• končno ledvično odpovedjo 

• glomerulosklerozo: 

 • difuzno 

 • intrakapilarno 

 • nodularno 

• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo) 

• makroalbuminurijo 

• nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno) 

• nefrozo 

• nefrotskim sindromom 

• proteinurijo (stalno)(perzistentno) 

E13.29 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• akutno ledvično: 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• medularno (papilarno) nekrozo 

E13.3 Sladkorna bolezen drugega tipa  z očesnim zapletom 

E13.31 Sladkorna bolezen drugega tipa  z neproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• retinalnim(-i/-o): 

 • krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi) 

 • trdimi eksudati 

 • mikroanevrizmami 

 • vensko dilatacijo 

• retinopatijo BDO 

Izključeno: s katerimkoli stanjem navedenim pod E13.32 

E13.32 Sladkorna bolezen drugega tipa  s preproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA] 

• retinalnim(-i/-o): 

 • mehkimi »cotton-wool« eksudati 

 • krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi) 

 • ishemijo 

 • venskimi(-o): 

  • ogrlicami 

  • vijugami 

  • reduplikacijo 

E13.33 Sladkorna bolezen drugega tipa  s proliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• krvavitvijo: 

 • preretinalno 

 • v steklovini 

• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo) 

• trakcijo mrežnice brez odstopanja 



 

 

E13.34 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugo opredeljeno retinopatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• makularnim(-o): 

 • edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim) 

 • zvezdo 

• makulopatijo (krožno)(ishemično) 

• zadebelitvijo mrežnice 

E13.35 Sladkorna bolezen drugega tipa  z napredovalo boleznijo oči 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• neovaskularnim glavkomom 

• rubeozo šarenice [rubeosis iridis] 

• trakcijskim odstopom mrežnice 

E13.36 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično katarakto 

Izključeno: sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 

(E13.39) 

E13.39 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim očesnim zapletom 
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 

E13.4 Sladkorna bolezen drugega tipa  z nevrološkim zapletom 

E13.40 Sladkorna bolezen drugega tipa  z neopredeljeno nevropatijo 

E13.41 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično mononevropatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• amiotrofijo 

• paralizo možganskega živca: 

 • III (okulomotoriusa) 

 • VI (abducensa) 

• femoralno nevropatijo 

• mononevritis multipleks 

• oftalmoplegijo 

• radikulopatijo: 

 • torakalno 

 • trunkalno 

E13.42 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično polinevropatijo 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo) 

• diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom  

• insulinskim nevritisom 

• periferno nevropatijo: 

 • distalno simetrično 

 • selektivno "tanka vlakna" 

 • senzorno-motorno 

Izključeno:  sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z avtonomno nevropatijo (E13.43) 

E13.43 Sladkorna bolezen drugega tipa  z avtonomno nevropatijo 



 

 

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• neobičajnim potenjem (gustatornim) 

• diabetično autonomno polinevropatijo 

• diabetično drisko 

• disfunkcijo: 

 • anorektalno 

 • požiralnika 

• erektilno disfunkcijo (impotenco) 

• gastroparezo 

• mišičnim hipotonusom, na sečniku 

• nevropatskim edemom 

• posturalno hipotenzijo 

E13.49 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E13.5 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom 

E13.51 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

Izključeno: Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E13.73) 

E13.52 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

Izključeno: Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na 

nogi (E13.73) 

E13.53 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično kardiomiopatijo 

E13.6 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti 

E13.61 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• Charcotovo artropatijo 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije) 

 • osteopatijo 

• periartritisom ramena 

E13.62 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • mehurjastnimi spremembami kože 

 • dermopatijo (golenskimi pegami) 

 • eritemom 

 • rubeozo 

 • sklerodermijo 

 • debelo kožo 

• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD] 

• obnohtnimi telangiektazijami 

E13.63 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 



 

 

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• akutnim periodontalnim abscesom 

• periodontitisom 

E13.64 Sladkorna bolezen drugega tipa s hipoglikemijo 
Sladkorna bolezen NUD s/z hipoglikemično(im): 

• komo 

• BDO 

• napadom (konvulzijami)(krči) 

E13.65 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena   
Druge vrste sladkorna bolezen: 

• za stabilizacijo 

• slabo obvladovana 

• nestabilna 

• z neuspešnim drugim zdravljenjem 

E13.69 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom 
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis) 

 • mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega 

mišičevja) 

• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično): 

 • Fournierjevo 

 • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko) 

• nekrotizirajočim fasciitisom 

• razjedo (ulkusom) (spodnji rob) 

Izključeno: razjeda na nogi s perifernim(-o): 

 • žilnim zapletom (E13.73) 

 • nevropatijo (E13.73) 

E13.7 Sladkorna bolezen drugega tipa z več zapleti 

E13.71 Sladkorna bolezen drugega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi 
ekstravaskularnimi zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E13.2-, E13.31–E13.35, E13.39, E13.4-, E13.53 ali E13.62 

E13.72 Sladkorna bolezen drugega tipa z značilnostmi insulinske rezistence  
Druge vrste sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega: 

• akantoza nigricans 

• dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola) 

• hiperinsulinizem 

• hipertenzija 

• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe 

• inzulinska rezistenca BDO 

• nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD) 

• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji) 

E13.73 Sladkorna bolezen drugega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije 
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z razjedo na nogi in perifernim(-o): 



 

 

• žilnim zapletom 

• nevropatijo 

E13.8 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljenimi zapleti 

E13.9 Sladkorna bolezen drugega tipa brez zapletov 

E14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa 

Sladkorna bolezen BDO 

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno 

kodo (Z92.22).  

Izključeno: sladkorna bolezen (pri) (med): 

• novorojenčku (P70.2) 

• insulinsko neodvisna (E11.-) 

• nosečnostjo, porodom in v porodnem obdobju (O24.-) 

• Tip 1 (E10.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

glikozurija: 

• BDO (R81) 

• ledvična (E74.8) 

prediabates (E09.-) 

hipoinsulinemija po posegih (E89.1) 

E14.0 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s komo 

E14.01 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-
hiperosmolarne kome 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• hipernatremijo   }  

• hiperosmolarnostjo  } BDO 

E14.02 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo 

E14.1 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo 

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6). 

E14.11 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas ketoacidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo BDO 

E14.12 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo 
Sladkorna bolezen BDO s hiperglikemično komo BDO 

E14.13 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 
Sladkorna bolezen BDO z laktatno acidozo BDO 

E14.14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo 

E14.15 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 



 

 

Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO 

E14.16 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E14.2 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom 
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Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-). 

E14.21 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• kronično ledvično boleznijo: 

 • 1. stopnje 

 • 2. stopnje 

• glamerulno: 

 • zadebelitvijo bazalne membrane 

 • proliferacijo mezangijskih celic 

• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno) 

• mikroalbuminurijo: 

 • konstantno 

 • perzistentno 

• tubulointersticijskimi spremembami 

E14.22 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo ledvično okvaro 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• napredovalo ledvično boleznijo 

• kronično ledvično: 

 • boleznijo  3. stopnje 

 • odpovedjo  

 • okvaro 

• končno ledvično odpovedjo 

• glomerulosklerozo: 

 • difuzno 

 • intrakapilarno 

 • nodularno 

• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo) 

• makroalbuminurijo 

• nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno) 

• nefrozo 

• nefrotskim sindromom 

• proteinurijo (stalno)(perzistentno)  

E14.29 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• akutno ledvično: 

 • odpovedjo 

 • okvaro 

• medularno (papilarno) nekrozo 

E14.3 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom 



 

 

E14.31 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• retinalnim(-i/-o): 

 • krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi) 

 • trdimi eksudati 

 • mikroanevrizmami 

 • vensko dilatacijo 

• retinopatijo BDO 

Izključeno: s katerimkoli stanjem navedenim pod E14.32 

E14.32 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA] 

• retinalnim(-i/-o): 

 • mehkimi »cotton-wool« eksudati 

 • krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi) 

 • ishemijo 

 • venskimi(-o): 

  • ogrlicami 

  • vijugami 

  • reduplikacijo 

E14.33 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• krvavitvijo: 

 • preretinalno 

 • v steklovini 

• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo) 

• trakcijo mrežnice brez odstopanja 

E14.34 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• makularnim(-o): 

 • edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim) 

 • zvezdo 

• makulopatijo (krožno)(ishemično) 

• zadebelitvijo mrežnice 

E14.35 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• neovaskularnim glavkomom 

• rubeozo šarenice [rubeosis iridis] 

• trakcijskim odstopom mrežnice 

E14.36 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kataraktno 

Izključeno: sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E14.39) 

E14.39 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom 
Sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 



 

 

E14.4 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom 

E14.40 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo 

E14.41 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• amiotrofijo 

• paralizo možganskega živca: 

 • III (okulomotoriusa) 

 • VI (abducensa) 

• femoralno nevropatijo 

• mononevritis multipleks 

• oftalmoplegijo 

• radikulopatijo: 

 • torakalno 

 • trunkalno 

E14.42 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipaz diabetično polinevropatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo) 

• diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom 

• insulinskim nevritisom 

• periferno nevropatijo: 

 • distalno simetrično 

 • selektivno "tanka vlakna" 

 • senzorno-motorno 

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO z avtonomno nevropatijo (E14.43) 

E14.43 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• neobičajnim potenjem (gustatornim) 

• diabetično autonomno polinevropatijo 

• diabetično drisko 

• disfunkcijo: 

 • anorektalno 

 • požiralnika 

• erektilno disfunkcijo (impotenco) 

• gastroparezo 

• mišičnim hipotonusom, na sečniku 

• nevropatskim edemom 

• posturalno hipotenzijo 

E14.49 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E14.5 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom 

E14.51 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E14.73) 

E14.52 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 



 

 

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na nogi (E14.73) 

E14.53 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo 

E14.6 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti 

E14.61 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in 
vezivnotkivnim zapletom 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• Charcotovo artropatijo 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije) 

 • osteopatijo 

 • periartritisom ramena 

E14.62 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • mehurjastnimi spremembami kože 

 • dermopatijo (golenskimi pegami) 

 • eritemom 

 • rubeozo 

 • sklerodermijo 

 • debelo kožo 

• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD] 

• obnohtnimi telangiektazijami 

E14.63 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• akutnim periodontalnim abscesom 

• periodontitisom 

E14.64 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• hipoglikemijo(-ično/-im): 

 • komo 

 • BDO 

 • napadom (konvulzijami)(krči) 

E14.65 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena  
Neopredeljena sladkorna bolezen: 

• za stabilizacijo 

• slabo obvladovana 

• nestabilna 

• z neuspešnim drugim zdravljenjem 

E14.69 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom 
Sladkorna bolezen BDO s/z: 

• diabetičnim(-o,-i): 

 • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis) 

 • mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega 

mišičevja) 



 

 

• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično): 

 • Fournierjevo 

 • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko) 

• nekrotizirajočim fasciitisom 

• razjedo (ulkusom) (spodnji rob) 

Izključeno: razjeda na nogi s perifernim(-o): 

 • žilnim zapletom (E14.73) 

 • nevropatijo (E14.73) 

E14.7 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti 

E14.71 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi 
ekstravaskularnimi zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E14.2-, E14.31–E14.35, E14.39, E14.4-, E14.53 ali E14.62 

E14.72 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence 
Neopredeljena sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega: 

• akantoza nigricans 

• dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola) 

• hiperinsulinizem 

• hipertenzija 

• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe 

• inzulinska rezistenca BDO 

• nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD) 

• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji) 

E14.73 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije 
Sladkorna bolezen BDO z razjedo na nogi in perifernim(-o): 

• žilnim zapletom 

• nevropatijo 

E14.8 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti 

E14.9 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov 

 

DRUGE MOTNJE REGULACIJE GLUKOZE IN ENDOKRINE SEKRECIJE TREBUŠNE 
SLINAVKE (PANKREASA) 
(E15–E16) 

E15 Nediabetična hipoglikemična koma 

Insulinska koma pri nediabetiku zaradi zdravila  

Hiperinsulinizem s hipoglikemično komo  

Hipoglikemična koma BDO 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo 



 

 

zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E16 Druge motnje endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa) 

E16.0 Hipoglikemija zaradi zdravil, ki poteka brez kome 
  

Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo  

zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E16.1 Druge vrste hipoglikemija 
Funkcionalna nehiperinsulinemična hipoglikemija 

Hiperinsulinizem: 

• BDO 

•  funkcionalni 

Hiperplazija celic beta pankreatičnih otočkov BDO 

Encefalopatija po hipoglikemični komi 

E16.2 Hipoglikemija, neopredeljena 

E16.3 Povečana sekrecija glukagona 
Hiperplazija endokrinih celic pankreasa s presežkom glukagona 

E16.4 Nenormalna sekrecija gastrina 
Hipergastrinemija  

Zollinger–Ellisonov sindrom 

E16.8 Druge opredeljene motnje endokrine sekrecije pankreasa 
Povečana sekrecija hormonov iz endokrinega dela pankreasa: 

•  sproščevalnega hormona somatotropina 

•  pankreatičnega polipeptida 

•  somatostatina 

•  vazoaktivno–intestinalnega polipeptida  

E16.9 Motnje endokrine sekrecije pankreasa, neopredeljene 
Hiperplazija celic otočkov pankreasa BDO  

Hiperplazija endokrinih celic pankreasa BDO 

 

BOLEZNI DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) 
(E20–E35) 

Izključeno: galaktoreja (N64.3) 

ginekomastija (N62) 

 

E20 Hipoparatiroidizem 

Izključeno: Di Georgeev sindrom (D82.1)  
hipoparatiroidizem po posegu (E89.2) 

tetanija BDO (R29.0) 



 

 

prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4) 

E20.0 Idiopatski hipoparatiroidizem 

E20.1 Psevdohipoparatiroidizem 

E20.8 Druge vrste hipoparatiroidizem 

E20.9 Hipoparatiroidizem, neopredeljen 

Paratiroidna tetanija 

E21 Hiperparatiroidizem in druge bolezni paratiroidnih žlez 

Izključeno: osteomalacija pri: 

•  odraslih (M83.–) 

•  otrocih in mladostnikih (E55.0) 

E21.0 Primarni hiperparatiroidizem 
Hiperplazija paratiroidnih žlez 

Generalizirani fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti] 

E21.1 Sekundarni hiperparatiroidizem, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno: sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora (N25.8) 

E21.2 Druge vrste hiperparatiroidizem  

Izključeno: družinska hipokalciurična hiperkalcemija (E83.5) 

E21.3 Hiperparatiroidizem, neopredeljen 

E21.4 Druge opredeljene bolezni paratiroidnih žlez 

E21.5 Bolezni paratiroidnih žlez, neopredeljene 

E22 Hiperfunkcija hipofize 

Izključeno: Cushingov sindrom (E24.–)  
Nelsonov sindrom (E24.1) 

čezmerno proizvajanje: 

•  ACTH, ki ni povezano z Cushingovo boleznijo (E27.0) 

•  hipofiznega ACTH (E24.0) 

•  tirotropnega hormona (E05.8) 

E22.0 Akromegalija in hipofizni gigantizem 
Artropatija, pridružena akromegaliji† (M14.5*) 

Čezmerno proizvajanje rastnega hormona 

Izključeno:  konstitucionalni(–a): 

•  gigantizem (E34.4) 

•  visoka rast (E34.4) 



 

 

povečana sekrecija sproščevalnega hormona somatotropina iz endokrinega dela pankreasa 

(E16.8) 

E22.1 Hiperprolaktinemija 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzročilo hiperprolaktinemijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo 

zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E22.2 Sindrom neustreznega izločanja antidiuretskega hormona 

E22.8 Druge vrste hiperfunkcija hipofize 
Centralna oblika prezgodnje pubertete 

E22.9 Hiperfunkcija hipofize, neopredeljena 

E23 Hipofunkcija in druge bolezni hipofize 

Vključeno:  našteta stanja, če je motnja v hipofizi ali v hipotalamusu  

 

Izključeno:  hipopituitarizem po posegu (E89.3) 

E23.0 Hipopituitarizem 
Sindrom fertilnega evnuha  

Hipogonadotropni hipogonadizem  

Idiopatsko pomanjkanje rastnega hormona  

Izolirano pomanjkanje: 

•  gonadotropina 

•  rastnega hormona 

•  hipofiznega hormona  

Kallmannov sindrom  

Lorain–Levijeva pritlikavost  

Nekroza hipofize (po porodu)  

Panhipopituitarizem  

Hipofizna: 

•  kaheksija 

•  insuficienca BDO 

•  nizka rast  

Sheehanov sindrom  

Simmondsova bolezen 

E23.1 Hipopituitarizem zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E23.2 Diabetes insipidus 

 Izključeno:  nefrogeni diabetes insipidus (N25.1) 

E23.3 Hipotalamična disfunkcija, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: Prader–Willijev sindrom (Q87.14) 

Russell–Silverjev sindrom (Q87.15) 



 

 

E23.6 Druge bolezni hipofize 
Absces hipofize  

Adipozogenitalna distrofija 

E23.7 Bolezen hipofize, neopredeljena 

 

E24 Cushingov sindrom 

E24.0 Hipofizna oblika Cushingove bolezni 
Čezmerno proizvajanje hipofiznega ACTH 

Suprarenalni hiperkorticizem, odvisen od hipofize 

E24.1 Nelsonov sindrom 

E24.2 Cushingov sindrom zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E24.3 Ektopični sindrom ACTH 

E24.4 Psevdo-Cushingov sindrom zaradi alkohola 

E24.8 Druge vrste Cushingov sindrom 

E24.9 Cushingov sindrom, neopredeljen 

E25 Adrenogenitalne motnje 

Vključeno: adrenogenitalni sindromi, virilizirajoči ali feminizirajoči, pridobljeni ali zaradi 

adrenalne hiperplazije, ki je posledica prirojenega pomanjkanja encimov, potrebnih 

za sintezo hormonov 

ženski(–a): 

•  suprarenalni psevdohermafroditizem 

•  heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta 

moška: 

•  izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta 

•  macrogenitosomia praecox 

•  prezgodnja spolna zrelost zaradi suprarenalne hiperplazije 

virilizacija (ženska) 

E25.0 Prirojene adrenogenitalne motnje zaradi pomanjkanja encima 

Prirojena adrenalna hiperplazija 

Pomanjkanje 21-hidroksilaze 

Prirojena adrenalna hiperplazija z izgubljanjem soli 

E25.8 Druge adrenogenitalne motnje 
Idiopatična adrenogenitalna motnja 

Če hočemo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 



 

 

E25.9 Adrenogenitalna motnja, neopredeljena 
Adrenogenitalni sindrom BDO 

E26 Hiperaldosteronizem 

E26.0 Primarni hiperaldosteronizem 
Connov sindrom 

Primarni aldosteronizem zaradi suprarenalne hiperplazije (obojestransko) 

E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizem 

E26.8 Druge vrste hiperaldosteronizem 
Bartterjev sindrom 

E26.9 Hiperaldosteronizem, neopredeljen 

E27 Druge bolezni nadledvične žleze 

E27.0 Druge oblike povečane aktivnosti skorje nadledvične žleze 
Čezmerno proizvajanje ACTH, ki ni povezano s Cushingovo boleznijo 

Prezgodnja adrenarha 

Izključeno:  Cushingov sindrom (E24.-) 

E27.1 Primarna insuficienca skorje nadledvične žleze 
Addisonova bolezen  

Avtoimunski adrenalitis  

Izključeno:  amiloidoza (E85.–) 

 tuberkulozna Addisonova bolezen (A18.7) 

 Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1) 

E27.2 Addisonska kriza 
Suprarenalna kriza  

Adrenokortikalna kriza 

E27.3 Insuficienca skorje nadledvične žleze zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E27.4 Druge vrste in neopredeljena oblika insuficience skorje nadledvične žleze 
Nadledvična (–i): 

•  krvavitev 

•  infarkt 

Insuficienca skorje nadledvične žleze BDO  

Hipoaldosteronizem 

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)  
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1) 

E27.5 Hiperfunkcija sredice nadledvične žleze 
Hiperplazija sredice nadledvične žleze  



 

 

Hipersekrecija kateholaminov 

E27.8 Druge opredeljene motnje nadledvične žleze 
Nepravi vezalni globulin za prenos kortizola 

E27.9 Bolezen nadledvične žleze, neopredeljena 

E28 Disfunkcija jajčnika (ovarija) 

Izključeno: izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0) 

ovarijska motnja po posegu (E89.4) 

E28.0 Presežek estrogenov 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

E28.1 Presežek androgenov 
Hipersekrecija ovarijskih androgenov 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

E28.2 Sindrom policističnega ovarija  
Sindrom sklerocističnega ovarija  

Stein–Leventhalov sindrom 

E28.3 Primarna ovarijska motnja 
Znižanje estrogenov  

Prezgodnja menopavza BDO  

Sindrom rezistentnega ovarija 

 

Izključeno: menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1) 

popolna disgenezija gonad (Q99.1)  

Turnerjev sindrom (Q96.–) 

E28.8 Druge vrste ovarijska disfunkcija 
Ovarijska hiperfunkcija BDO 

E28.9 Ovarijska disfunkcija, neopredeljena 

E29 Disfunkcija testisov (mod) 

Izključeno: sindrom rezistence na androgene (E34.5)  

azoospermija ali oligospermija BDO (N46)  

izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)  

Klinefelterjev sindrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)  

hipofunkcija testisov po posegih (E89.5)  

testikularna feminizacija (sindrom) (E34.5) 

E29.0 Hiperfunkcija testisov 
Hipersekrecija hormonov testisov 



 

 

E29.1 Hipofunkcija testisov 
Pomanjkljiva biosinteza androgenov testisov BDO 

Pomanjkanje 5-α-reduktaze (z moškim psevdohermafroditizmom)  

Testikularni hipogonadizem BDO 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo 

zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E29.8 Druge vrste disfunkcija testisov 

E29.9 Disfunkcija testisov, neopredeljena 

E30 Motnje v puberteti, ki niso uvrščene drugje 

E30.0 Zapoznela puberteta 
  Konstitucionalno zapoznela puberteta  

  Zapoznelo spolno dozorevanje 

E30.1 Prezgodnja puberteta 
  Prezgodnja menstruacija 

 

Izključeno: Albrightov(–McCuneov)(–Sternbergov) sindrom (Q78.1) 

centralna oblika prezgodnje pubertete (E22.8) 

prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0) 

ženska heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–) 

moška izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–) 

E30.8 Druge motnje v puberteti 
  Prezgodnja telarha 

E30.9 Motnja v puberteti, neopredeljena 

E31 Poliglandularna disfunkcija 

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)  

miotonična distrofija [Steinert] (G71.1)  

psevdohipoparatiroidizem (E20.1) 

E31.0 Avtoimunska poliglandularna odpoved 
Schmidtov sindrom 

E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija 

Izključeno:  multipla endokrina adenomatoza (D44.8) 

E31.8 Druge vrste poliglandularna disfunkcija 

E31.9 Poliglandularna disfunkcija, neopredeljena 

E32 Bolezni timusa (priželjca) 

Izključeno: aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom (D82.1) 



 

 

myasthenia gravis (G70.0) 

E32.0 Perzistentna hiperplazija timusa 
Hipertrofija timusa 

E32.1 Absces timusa 

E32.8 Druge bolezni timusa 

E32.9 Bolezen timusa, neopredeljena 

E34 Druge endokrine motnje 

Izključeno:  psevdohipoparatiroidizem (E20.1) 

E34.0 Karcinoidni sindrom 

Opomba: Lahko ga uporabimo kot dodatno kodo, če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost karcinoidnega  

tumorja. 

E34.1 Druge vrste hipersekrecija intestinalnih hormonov 

E34.2 Ektopična sekrecija hormonov, ki ni uvrščena drugje 

E34.3 Nizka rast, ki ni uvrščena drugje 
Nizka rast: 

•  konstitucionalna 

•  Laronovega tipa 

• BDO 

•  psihosocialna 

 

Izključeno:  progeria (E34.8) 

Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)  

nizka rast: 

•  ahondroplastična (Q77.4) 

•  hipohondroplastična (Q77.4) 

•  pri prirojenih sindromih malformacije (Q87.1-) 

•  pri specifičnih dismorfičnih sindromih – koda je pri sindromih – glej Indeks 

•  prehranska (E45) 

•  hipofizna (E23.0) 

•  ledvična (N25.0) 

kratki udi z imunsko pomanjkljivostjo (D82.2) 

E34.4 Konstitucionalna visoka rast 
Konstitucionalni gigantizem 

E34.5 Sindrom neodzivnosti na androgene 
Moški psevdohermafroditizem z neodzivnostjo na androgene 

Periferna motnja v hormonskih receptorjih 

Reifensteinov sindrom   

         Testikularna feminizacija (sindrom) 



 

 

E34.8 Druge opredeljene endokrine motnje 
Disfunkcija češarike 

Progeria 

E34.9 Endokrina motnja, neopredeljena 
Motnja: 

•  endokrina BDO 

• hormonska BDO 

E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje 

E35.0* Motnje ščitnice pri boleznih, uvrščenih drugje 
Tuberkuloza ščitnice (A18.8†) 

E35.1* Motnje nadledvičnih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje 
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (meningokokni) (A39.1†) 

E35.8* Motnje drugih endokrinih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

NEDOHRANJENOST 
(E40–E46) 

Opomba:  Stopnja nedohranjenosti se običajno meri v enotah telesne teže in se izraža kot standardni odklon od 

povprečne telesne teže, ki je značilna za kako populacijo.  

Če imamo na voljo eno ali več predhodnih meritev, je pomanjkljivo pridobivanje telesne teže otrok ali izguba 

telesne teže pri otrocih in odraslih običajno znak nedohranjenosti. Če pa je na voljo samo eno merjenje, temelji 

diagnoza na predpostavkah, ni pa dokonč- na brez dodatnih kliničnih ali laboratorijskih testov. V izjemnih 

okoliščinah, ko merjenje telesne teže ni mogoče, se moramo odločati samo na osnovi klinične slike.  

 Pri odraslih nedohranjenost vključuje izgubo teže za vsaj 5 %, pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji 

od optimalnega, kar se odraža v izgubi podkožnega maščevja in/ali zmanjšanju mišične mase. 

Če  je telesna teža pod povprečjem, značilnim za kako populacijo, je izrazita nedohranjenost zelo verjetna pri 

vrednosti, nižji za 3 standardne odklone ali več od povprečja; zmerna nedohranjenost je zelo verjetna, če je 

opazovana vrednost za dve do tri standardne deviacije pod povprečjem; blaga nedohranjenost pa je zelo verjetna, če 

je vrednost med eno in manj kot dve standardni deviaciji nižja od povprečja. 

Izključeno: črevesna malabsorbcija (K90.–) 

prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53) 

kasne posledice (sekvele) beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E64.0)  

stradanje (T73.0) 

E40 Kvašiorkor 

Izrazita nedohranjenost z edemom, dispigmentacijo kože in las. 

Izključeno:  marazmični kvašiorkor (E42) 



 

 

E41 Marazem zaradi pomanjkljive prehrane 

Izrazita nedohranjenost z marazmom 

Izključeno:  marazmični kvašiorkor  (E42) 

E42 Marazmični kvašiorkor 

Izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost [kot v E43]: 

•  vmesna oblika 

•  z znaki kvašiorkorja in marazma 

E43 Neopredeljena izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost 

Izrazita izguba teže pri otrocih, oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih, ki vodi do 

opazovane telesne teže, ki je najmanj 3 standardne odklone pod povprečjem za kako populacijo (ali 

podobna izguba, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če je na voljo samo ena meritev, se 

lahko govori o izraziti izgubi telesne teže, če je opazovana telesna teža za 3 standardne odklone ali več 

pod povprečjem kake populacije. 

Pri odraslih ITM < 18.5 kg/m2 ali nenamerna izguba teže ( 10%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji 

od optimalnega, kar se odraža v veliki izgubi podkožnega maščevja in/ali velikemu zmanjšanju mišične mase. 

Edem zaradi stradanja 

E44 Zmerna ali blaga oblika beljakovinskoenergetske nedohranjenosti 

E44.0 Zmerna beljakovinskoenergetska nedohranjenost 
Pri odraslih z ITM < 18.5 kg/m2 ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane 

nižji od optimalnega, kar se odraža v zmerni izgubi podkožnega maščevja in/ali zmernem zmanjšanju mišične 

mase. 

Izguba telesne teže pri otrocih ali nezadostno pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do opazovane telesne 
teže, ki je 2 ali več, vendar manj kot 3 standardne odklone pod povprečno vrednostjo za kako populacijo 
(ali podobna izguba telesne teže, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če imamo na voljo 
samo eno meritev, se lahko govori o zmerni beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana 
telesna teža 2 ali več, toda manj kot 3 standardne odklone pod povprečjem kake populacije. 
 

E44.1 Blaga beljakovinskoenergetska nedohranjenost 
Pri odraslih z ITM < 18.5 kg/m2 ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane 

nižji od optimalnega, kar se odraža v blagi izgubi podkožnega maščevja in/ali blagem zmanjšanju mišične 

mase. 

Izguba telesne teže pri otrocih oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do 

opazovane telesne teže, ki je 1 ali več, toda manj kot 2 standardna odklona pod povprečno vrednostjo za kako 

populacijo (ali na podoben statistični način izražena izguba telesne teže). Če imamo na voljo samo eno 

meritev, se lahko govori o blagi beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna teža 1 ali 

več, vendar manj kot 2 standardna odklona pod povprečjem za kako populacijo. 

E45 Zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti 

Prehranska: 



 

 

•  nizka rast 

•  zakrnelost 

Telesna retardacija zaradi nedohranjenosti 

E46 Neopredeljena beljakovinskoenergetska nedohranjenost 

Nedohranjenost BDO 

Proteinskoenergetsko neravnotežje v prehrani BDO 

 

DRUGA POMANJKANJA V PREHRANI 
(E50–E64) 

Izključeno:  prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53) 

E50 Pomanjkanje vitamina A 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja vitamina A (E64.1) 

E50.0 Pomanjkanje vitamina A s kserozo očesne veznice 

E50.1 Pomanjkanje vitamina A z Bitotovimi lisami in kserozo očesne veznice 

Bitotove lise pri majhnih otrocih 

E50.2 Pomanjkanje vitamina A s kserozo roženice 

E50.3 Pomanjkanje vitamina A z razjedo roženice in kserozo 

E50.4 Pomanjkanje vitamina A s keratomalacijo 

E50.5 Pomanjkanje vitamina A z nočno slepoto 

E50.6 Pomanjkanje vitamina A s kseroftalmičnimi brazgotinami roženice 

E50.7 Drugi očesni znaki pomanjkanja vitamina A  
Kseroftalmija BDO 

E50.8 Drugi znaki pomanjkanja vitamina A 
Zaroževanje dlačnolojničnega mešička } zaradi pomanjkanja vitamina A†  (L86*) 

Suha koža (kseroderma)                  }  

E50.9 Pomanjkanje vitamina A, neopredeljeno 
Hipovitaminoza A BDO 

E51 Pomanjkanje tiamina 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja tiamina (E64.8) 

E51.1 Beriberi 



 

 

Beriberi: 

•  suhi 

•  vlažni†  (I98.8*) 

E51.2 Wernickejeva encefalopatija 

E51.8 Drugi znaki pomanjkanja tiamina 

E51.9 Pomanjkanje tiamina, neopredeljeno 

E52 Pomanjkanje niacina [pelagra] 

Pomanjkanje: 

•  niacina(-triptofana) 

•  nikotinamida 

Pelagra (alkoholna) 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja niacina (E64.8) 

E53 Pomanjkanje drugih vitaminov skupine B 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja vitamina B (E64.8)  

anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12  (D51.–) 

E53.0 Pomanjkanje riboflavina 
Ariboflavinoza 

E53.1 Pomanjkanje piridoksina 
Pomanjkanje vitamina B6 

 Izključeno:  sideroblastna anemija, ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom (D64.3) 

E53.8 Pomanjkanje drugih specifičnih vitaminov iz skupine B 
Pomanjkanje: 

•  biotina 

•  cianokobalamina 

•  folata 

•  folne kisline 

•  pantotenske kisline 

•  vitamina B12 

E53.9 Pomanjkanje vitamina B, neopredeljeno 

E54 Pomanjkanje askorbinske kisline 

Pomanjkanje vitamina C  

Skorbut 

Izključeno: anemija pri skorbutu (D53.2) 

kasne posledice pomanjkanja vitamina C (E64.2) 

E55 Pomanjkanje vitamina D 



 

 

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.–) 

osteoporoza (M80–M81) 

kasne posledice rahitisa (E64.3) 

E55.0 Rahitis, aktiven 
Osteomalacija 

•  pri otrocih 

•  pri mladostnikih 

Izključeno:  rahitis 

•  pri celiakiji (K90.0) 

•  pri Crohnovi bolezni (K50.–) 

•  neaktivni (E64.3) 

•  ledvični (N25.0) 

•  rezistenca na vitamin D (E83.3) 

E55.9 Pomanjkanje vitamina D, neopredeljeno 

Avitaminoza D 

E56 Pomanjkanje drugih vitaminov 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja drugih vitaminov (E64.8) 

E56.0 Pomanjkanje vitamina E 

E56.1 Pomanjkanje vitamina K 

Izključeno: pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi pomanjkanja vitamina K (D68.4) 

pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53) 

E56.8 Pomanjkanje drugih vitaminov 

E56.9 Pomanjkanje vitaminov, neopredeljeno 

E58 Pomanjkanje kalcija v prehrani 

Izključeno: motnje v metabolizmu kalcija (E83.5) 

kasne posledice pomanjkanja kalcija (E64.8) 

E59 Pomanjkanje selena v prehrani 

Keshanova bolezen 

Izključeno:  kasne posledice pomanjkanja selena (E64.8) 

E60 Pomanjkanje cinka v prehrani 

 

E61 Pomanjkanje drugih elementov v prehrani 



 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo 

zunanjega vzroka (poglavje 20). 
 

Izključeno: motnje v metabolizmu mineralov (E83.–) 

bolezni ščitnice zaradi pomanjkanja joda (E00–E02) 

kasne posledice nedohranjenosti in drugih pomanjkljivosti v prehrani (E64.–) 

E61.0 Pomanjkanje bakra 

E61.1 Pomanjkanje železa 

Izključeno:  anemija zaradi pomanjkanja železa (D50.-) 

E61.2 Pomanjkanje magnezija 

E61.3 Pomanjkanje mangana 

E61.4 Pomanjkanje kroma 

E61.5 Pomanjkanje molibdena 

E61.6 Pomanjkanje vanadija 

E61.7 Pomanjkanje več elementov v prehrani 

E61.8 Pomanjkanje drugih opredeljenih elementov v prehrani 

E61.9 Pomanjkanje elementov v prehrani, neopredeljeno 

E63 Druga pomanjkanja v prehrani 

Izključeno: dehidracija (E86) 

zapoznela rast (R62.8) 

težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–) 

kasne posledice nedohranjenosti in druga pomanjkanja v prehrani (E64.–) 

E63.0 Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin [EFA] 

E63.1 Neravnotežje v sestavinah zaužite hrane 

E63.8 Druga opredeljena pomanjkanja v prehrani 

E63.9 Pomanjkanje v prehrani, neopredeljeno 
Prehranska kardiomiopatija BDO† (I43.2*) 

E64 Kasne posledice (sekvele) nedohranjenosti in drugih pomanjkanj v prehrani 

0008 

E64.0 Kasne posledice beljakovinskoenergetske nedohranjenosti 

Izključeno:  zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E45) 



 

 

E64.1 Kasne posledice pomanjkanja vitamina A 

E64.2 Kasne posledice pomanjkanja vitamina C 

E64.3 Kasne posledice rahitisa 

  Če želimo določiti deformacijo hrbtenice, uporabimo dodatno kodo (M40.1-, M41.5-).  

E64.8 Kasne posledice drugega pomanjkanja v prehrani 

E64.9 Kasne posledice neopredeljenega pomanjkanja v prehrani 

 

DEBELOST IN DRUGE VRSTE PRENAHRANJENOST 
(E65–E68) 

E65 Lokalizirana debelost 

Maščobne obloge na trebuhu 

Maščobna blazinica 

E66 Debelost 

Izključeno:  adipozogenitalna distrofija (E23.6) 

 lipomatoza (lipomatosis): 

• BDO (E88.2) 

• dolorosa [Dercum] (E88.2)  

Prader–Willijev sindrom (Q87.14)  

E66.0 Debelost zaradi presežka kalorij 

Izključeno: bolezenska debelost (E66.8) 

E66.1 Debelost zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E66.2 Izjemna debelost z alveolarno hipoventilacijo 
Pickwickov sindrom 

E66.8 Druge vrste debelost 
Bolezenska debelost 

E66.9 Debelost, neopredeljena 

Navadna debelost BDO 

E67 Druge vrste prenahranjenost 

Izključeno:  prenahranjenost BDO (R63.2) 



 

 

  kasne posledice prenahranjenosti (E68) 

E67.0 Hipervitaminoza A 

E67.1 Hiperkarotenemija 

E67.2 Sindrom megavitamin B6 

E67.3 Hipervitaminoza D 

E67.8 Druge vrste opredeljena prenahranjenost 

E68 Kasne posledice (sekvele) prenahranjenosti 
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PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE 
(E70–E89) 

Izključeno: pomanjkanje 5-α-reduktaze (E29.1) 
 sindrom rezistence na androgene (E34.5)  

 prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)  

 Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6) 

 hemolitična anemija zaradi encimskih motenj (D55.–)  

 Marfanov sindrom (Q87.4) 

E70 Motnje v metabolizmu aromatskih aminokislin 

E70.0 Klasična fenilketonurija 

E70.1 Druge hiperfenilalaninemije 

E70.2 Motnje v metabolizmu tirozina 
Alkaptonurija  

Hipertirozinemija  

Ohronoza  

Tirozinemija  

Tirozinoza 

E70.3 Albinizem 
Albinizem: 

•  očesni 

•  očesno-kožni 

Sindrom: 

•  Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev 

•  Crossov 

•  Hermansky–Pudlakov 



 

 

E70.8 Druge motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin 
Motnje v: 

•  metabolizmu histidina 

•  metabolizmu triptofana 

E70.9 Motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin, neopredeljena 

E71 Motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin in maščobnih kislin 

E71.0 Bolezen vonja javorjevega sirupa 

E71.1 Druge motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin 

Hiperlevcin-izolevcinemija 

Hipervalinemija  

Izovalerična acidemija  

Metilmalonska acidemija  

Propionska acidemija 

E71.2 Motnja v metabolizmu razvejanih verig aminokislin, neopredeljena 

E71.3 Motnje v metabolizmu maščobnih kislin 
Adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]  

Pomanjkanje mišične karnitinpalmitil–transferaze 

Izključeno: Schilderjeva bolezen (G37.0) 

E72 Druge motnje v metabolizmu aminokislin 

Izključeno:  nenormalni izvidi brez vidne bolezni (R70–R89) 

motnje v: 

•  metabolizmu aromatskih aminokislin (E70.–) 

•  metabolizmu razvejanih verig aminokislin (E71.0–E71.2) 

•  metabolizmu maščobnih kislin (E71.3) 

•  metabolizmu purina in pirimidina (E79.–) 

protin (giht) (M10.–) 

E72.0 Motnje v transportu aminokislin 
Bolezen kopičenja cistina† (N29.8*) 

Cistinoza 

Cistinurija 

Fanconijev(–de Tonijev)(–Debréjev) sindrom 

Hartnupova bolezen 

Lowejev sindrom 

Izključeno:  motnje v metabolizmu triptofana (E70.8) 

E72.1 Motnje v metabolizmu aminokislin, ki vsebujejo žveplo 
Cistationinurija  

Hemocistinurija  

Metioninemija 

Pomanjkanje sulfitne oksidaze 



 

 

Izključeno:  pomanjkanje transkobalamina II (D51.2) 

E72.2 Motnje v metabolizmu obroča uree 
Argininemija  

Argininosukcinična acidurija  

Citrulinemija  

Hiperamonemija 

Izključeno:  motnje v metabolizmu ornitina (E72.4) 

E72.3 Motnje v metabolizmu lizina in hidroksilizina 
Glutarična acidurija  

Hidroksilizinemija  

Hiperlizinemija 

Izključeno: Refsumova bolezen (G60.1) 

   Zellwegerjev sindrom (Q87.83) 

E72.4 Motnje v metabolizmu ornitina 
Ornitinemija (tip I, II) 

E72.5 Motnje v metabolizmu glicina 
Hiperhidroksiprolinemija  

Hiperprolinemija (tip I, II)  

Neketotična hiperglicinemija  

Sarkozinemija 

E72.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu aminokislin 
Motnje v: 

•  metabolizmu β-aminokislin 

•  γ-glutamilskem ciklusu 

E72.9 Motnje v metabolizmu aminokislin, neopredeljene 

E73 Intoleranca za laktozo 

E73.0 Prirojeno pomanjkanje laktaze 

E73.1 Sekundarno pomanjkanje laktaze 

E73.8 Druge vrste intoleranca za laktozo 

E73.9 Intoleranca za laktozo, neopredeljena 

E74 Druge motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov 

Izključeno: povečana sekrecija glukagona (E16.3) 

sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) (E10–E14) 

hipoglikemija BDO (E16.2) 

mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3) 

E74.0 Bolezen kopičenja glikogena 



 

 

Glikogenoza srca 

Bolezni: 

•  Andersenova 

•  Corijeva 

•  Forbesova 

•  Hersova 

•  McArdlejeva 

•  Pompejeva 

•  Taruijeva 

•  Taurijeva 

•  von Gierkejeva 

Pomanjkanje jetrne fosforilaze 

E74.1 Motnje v metabolizmu fruktoze 
Esencialna fruktozurija 

Pomanjkanje fruktoza-1,6-difosfataze 

Dedna intoleranca za fruktozo 

E74.2 Motnje v metabolizmu galaktoze 
 Pomanjkanje galaktokinaze  

 Galaktozemija  

E74.3 Druge motnje v črevesni absorpciji oglikovih hidratov 
Malabsorpcija glukoze-galaktoze 

Pomanjkanje sukraze 

Izključeno:  intoleranca za laktozo (E73.-) 

E74.4 Motnje metabolizma piruvata in glukoneogeneze 
Pomanjkanje: 

•  fosfoenolpiruvatne karboksikinaze 

•  piruvatne: 

•  karboksilaze 

•  dehidrogenaze 

Izključeno:  z anemijo (D55.-) 

E74.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov 
Esencialna pentozurija 

Oksaloza 

Oksalurija 

Ledvična glikozurija 

E74.9 Motnja v metabolizmu ogljikovih hidratov, neopredeljena 

E75 Motnje v metabolizmu sfingolipidov in druge motnje v kopičenju lipidov 

Izključeno: mukolipidoza, tip I–III (E77.0–E77.1)  
Refsumova bolezen (G60.1) 

E75.0 Gangliozidoza GM2 
Bolezen: 



 

 

•  Sandhoffova 

•  Tay–Sachsova 

Gangliozidoza GM2: 

•  pri odraslih 

•  juvenilna 

• BDO 

E75.1 Druge gangliozidoze 
Gangliozidoza: 

• BDO 

•  GM1 

•  GM3 

  Mukolipidoza IV 

E75.2 Druge sfingolipidoze 
Bolezen: 

•  Fabryjeva(– Andersonova) 

•  Gaucherjeva 

•  Krabbejeva 
•  Niemann–Pickova  

Farberjev sindrom  

Metakromatična levkodistrofija  

Pomanjkanje sulfataze 

Izključeno:  adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]  (E71.3) 

E75.3 Sfingolipidoza, neopredeljena 

E75.4 Nevralna ceroidna lipofuscinoza 
Bolezen: 

•  Battenova 

•  Bielschowsky–Janskyeva 

•  Kufsova 

•  Spielmeyer–Vogtova  

E75.5 Druge motnje v kopičenju lipidov 
Cerebrotendinozna holesteroza [van Bogaert–Scherer–Epstein] 

Wolmanova bolezen 

E75.6 Motnja v kopičenju lipidov, neopredeljena 

E76 Motnje v metabolizmu glikozaminoglikanov 

E76.0 Mukopolisaharidoza, tip I 
Sindrom: 

•  Hurlerjev 

•  Hurler–Scheiejev 

•  Scheiejev 

E76.1 Mukopolisaharidoza, tip II 
Hunterjev sindrom 



 

 

E76.2 Druge mukopolisaharidoze 
 Pomanjkanje β-glukoronidaze  

 Mukopolisaharidoza, tipi III, IV, VI, VII  

 Sindrom: 

•  Maroteaux–Lamyjev (blag)(izrazit) 

•  Morquiojev (podoben)(klasičen) 

•  Sanfilippov (tip B)(tip C)(tip D) 

E76.3 Mukopolisaharidoza, neopredeljena 

E76.8 Druge motnje v metabolizmu glukozaminoglikanov 

E76.9 Motnja v metabolizmu glukozaminoglikanov, neopredeljena 

E77 Motnje v metabolizmu glikoproteinov 

E77.0 Napake v potranslacijski modifikaciji lizosomskih encimov 
Mukolipidoza II [I-celična bolezen] 

Mukolipidoza III [psevdo-Hurlerjeva polidistrofija] 

E77.1 Napake v razgradnji glikoproteinov 
Aspartilglukozaminurija  

Fukosidoza  

Mannosidoza 

Sialidoza [mukolipidoza I] 

E77.8 Druge motnje v metabolizmu glikoproteinov 

E77.9 Motnja v metabolizmu glikoproteinov, neopredeljena 

E78 Motnje v metabolizmu lipoproteinov in druge lipidemije 

Izključeno:  sfingolipidoza (E75.0–E75.3) 

E78.0 Hiperholesterolemija 
  Družinska hiperholesterolemija  

  Hiperlipoproteinemija tip IIa (po Fredricksonu) 

  Hiperbetalipoproteinemija 

  Hiperlipidemija, skupina A 

  Hiperlipoproteinemija z lipoproteini majhne gostote [LDL] 

E78.1 Hipertrigliceridemija 
 Endogena hipertrigliceridemija  

 Hiperlipoproteinemija tip IV (po Fredricksonu)  

 Hiperlipidemija, skupina B  

 Hiperprebetalipoproteinemija 

 Hiperlipoproteinemija z lipoproteini zelo majhne gostote [VLDL] 

E78.2 Mešana hiperlipidemija 
 Lipoproteinemija s široko ali lebdečo frakcijo beta  

 Hiperlipoproteinemija tip IIb ali III (po Fredricksonu)  



 

 

 Hiperbetalipoproteinemija s prebetalipoproteinemijo  

 Hiperholesterolemija z endogeno hipertrigliceridemijo  

 Hiperlipidemija, skupina C 

 Tuberoeruptivni ksantomi 

 Xanthoma tuberosum 

Izključeno:  cerebrotendinozna holesteroza [van Bogaert–Scherer– Epstein] (E75.5) 

E78.3 Hiperhilomikronemija 
Hiperlipoproteinemija tip I ali V (po Fredricksonu)  

Hiperlipidemija, skupina D 

Mešana hipertrigliceridemija 

E78.4 Druge vrste hiperlipidemija 
Družinska kombinirana hiperlipidemija 

E78.5 Hiperlipidemija, neopredeljena 

E78.6 Pomanjkanje lipoproteinov 
Abetalipoproteinemija 

Pomanjkanje lipoproteina velike gostote 

Hipoalfalipoproteinemija  

Hipobetalipoproteinemija (družinska)  

Pomanjkanje lecitin–holesterol–aciltransferaze 

Tangierova bolezen 

E78.8 Druge motnje v metabolizmu lipoproteinov 

E78.9 Motnja v metabolizmu lipoproteinov, neopredeljena 

E79 Motnje v metabolizmu purina in pirimidina 

Izključeno: kamen v ledvici (N20.0) 

pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov (D81.–) 

protin (giht) (M10.–)  

orotacidurična anemija (D53.0)  

xeroderma pigmentosum (Q82.1) 

E79.0 Hiperurikemija brez znakov vnetnega artritisa in tofov 
Asimptomatska hiperurikemija 

E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom 

E79.8 Druge motnje v metabolizmu purina in pirimidina 
Dedna ksantinurija 

E79.9 Motnja v metabolizmu purina in pirimidina, neopredeljena 

E80 Motnje v metabolizmu porfirina in bilirubina 

Vključeno:  pomanjkanje katalaze in peroksidaze 



 

 

E80.0 Hereditarna eritropoetična porfirija 
Prirojena eritropoetična porfirija  

Eritropoetična protoporfirija 

E80.1 Porphyria cutanea tarda 

E80.2 Druge vrste porfirija 
 Dedna koproporfirija  

 Porfirija: 

• BDO 

•  akutna intermitentna (hepatična) 

 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

E80.3 Pomanjkanje katalaze in peroksidaze 
Akatalazija [Takahara] 

E80.4 Gilbertov sindrom 

E80.5 Crigler-Najjarov sindrom 

E80.6 Druge motnje v metabolizmu bilirubina 
Dubin–Johnsonov sindrom 

Rotorjev sindrom 

E80.7 Motnja v metabolizmu bilirubina, neopredeljena 

E83 Motnje v metabolizmu mineralov 

Izključeno: pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)  

bolezni paratiroidnih žlez (E20–E21)  

pomanjkanje vitamina D (E55.–) 

E83.0 Motnje v metabolizmu bakra 
Menkesova (skodrani lasje)(žimasti lasje) bolezen 

Wilsonova bolezen 

E83.1 Motnje v metabolizmu železa 
 Hemokromatoza 

Izključeno:  anemija: 

•  zaradi pomanjkanja železa (D50.–) 

•  sideroblastna (D64.0–D64.3) 

E83.2 Motnje v metabolizmu cinka 
Acrodermatitis enteropathica 

E83.3 Motnje v metabolizmu fosforja 
 Pomanjkanje kisle fosfataze  

 Družinska hipofosfatemija  

 Hipofosfatazija 

 Rezistenca na vitamin D pri: 

•  osteomalaciji 



 

 

•  rahitisu 

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.–) 

osteoporoza (M80–M81) 

E83.4 Motnje v metabolizmu magnezija 
 Hipermagnezemija 

 Hipomagnezemija 

E83.5 Motnje v metabolizmu kalcija 
 Družinska hipokalciurična hiperkalcemija  

 Idiopatska hiperkalciurija 

Izključeno:  hondrokalcinoza (M11.1–M11.2) 

hiperparatiroidizem (E21.0–E21.3) 

E83.8 Druge motnje v metabolizmu mineralov 

E83.9 Motnja v metabolizmu mineralov, neopredeljena 

E84 Cistična fibroza 

0402 

Vključeno:  mukoviscidoza 

E84.0 Cistična fibroza z znaki prizadetosti pljuč 

E84.1 Cistična fibroza z znaki prizadetosti črevesa 
Mekonijski ileus† (P75*) 

Izključeno: sindrom mekonijskega čepa v primerih, ko vemo, da ni prisotna cistična fibroza (P76.0) 

E84.8 Cistična fibroza z znaki bolezni drugih organov 
Cistična fibroza s kombiniranimi znaki bolezni več organov 

E84.9 Cistična fibroza, neopredeljena 

E85 Amiloidoza 

1438 

Izključeno:  Alzheimerjeva bolezen (G30.-) 

Primarna amiloidoza (D47.7) 

E85.0 Nenevropatska heredofamiliarna amiloidoza 
Familiarna mediteranska vročica 

Hereditarna amiloidna nefropatija 

E85.1 Nevropatska heredofamiliarna amiloidoza 
  Amiloidna polinevropatija (portugalska) 

E85.2 Heredofamiliarna amiloidoza, neopredeljena 



 

 

E85.3 Sekundarna sistemska amiloidoza 
1426 Amiloidoza zaradi hemodialize 

E85.4 Amiloidoza samo enega organa 
Lokalizirana amiloidoza 

E85.8 Druge vrste amiloidoza 

E85.9 Amiloidoza, neopredeljena 

E86 Zmanjšanje volumna 

Dehidracija 

Zmanjšanje volumna plazme ali ekstracelularne tekočine 

Hipovolemija 

Izključeno: dehidracija novorojenčka (P74.1) 

hipovolemični šok: 

• BDO (R57.1) 

•  pooperativni (T81.1) 

•  po poškodbi (T79.4) 

E87 Druge motnje v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju 

E87.0 Hiperosmolalnost in hipernatremija 
Presežek natrija [Na] 

Čezmeren vnos natrija [Na] 

Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1-.0-) 

E87.1 Hipoosmolalnost in hiponatremija 
Pomanjkanje natrija [Na] 

  Izključeno:  sindrom neprimerne sekrecije antidiuretskega hormona (E22.2) 

E87.2 Acidoze 
Acidoza: 

• BDO 

•  laktična 

•  metabolična 

•  respiratorna 

Izključeno:  diabetična acidoza (E10–E14 s skupnim četrtim mestom .1) 

E87.3 Alkaloza 
Alkaloza: 

• BDO 

•  metabolična 

•  respiratorna 

E87.4 Mešane motnje acidobaznega ravnotežja 



 

 

E87.5 Hiperkaliemija 
Presežek kalija [K] 

Čezmeren vnos kalija [K] 

E87.6 Hipokaliemija 
Pomanjkanje kalija [K] 

E87.7 Čezmerno vnašanje tekočin 

Izključeno: edem (R60.-) 

E87.8 Druge motnje v ravnotežju elektrolitov in tekočine, ki niso uvrščene drugje 

Motnje v ravnotežju elektrolitov BDO 

Hiperkloremija 

Hipokloremija 

E88 Druge  presnovne (metabolične) motnje 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo  dodatno kodo zunanjega 

vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  histiocitoza X (kronična) (D76.0) 

E88.0 Motnje v metabolizmu plazemskih proteinov, ki niso uvrščene drugje 
Pomanjkanje  α-1-antitripsina 

Bisalbuminemija 

 

Izključeno:  motnja v metabolizmu lipoproteinov (E78.–) 

   monoklonska gamopatija (D47.2) 

   poliklonska hipergamaglobulinemija (D89.0)  

   Waldenströmova makroglobulinemija (C88.0) 

E88.1 Lipodistrofija, ki ni uvrščena drugje 
Lipodistrofija BDO 

 Izključeno:  Whipplova bolezen (K90.8) 

E88.2 Lipomatoza, ki ni uvrščena drugje 
Lipomatoza (lipomatosis): 

• BDO 

• dolorosa [Dercum] 

E88.8 Druge opredeljene presnovne (metabolične) motnje 
Motnje mitohondrijske dihalne verige: 

• delecija mitohondrijske DNK 

• pomanjkanje NADH-koencima Q reduktaze 

• BDO  

• pomanjkanje koencim Q-citokrom c reduktaze 

• pomanjkanje sukcinatne - koencim Q reduktaze 

                       Hoffa-Kastertova bolezen 

Launois–Bensaudeova adenolipomatoza 

                       Mitohondrialna(-i): 

• citopatija BDO 



 

 

• poškodba BDO 

• bolezen BDO 

• motnja BDO 

• sindrom BDO 

Trimetilaminurija 

 

Kodiraj najprej manifestacijo motnje, če je znana.  

E88.9 Metabolična (presnovna) motnja, neopredeljena 

E89 Endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje 

E89.0 Hipotiroza po posegih 
  Hipotiroza po obsevanju 

E89.1 Hipoinsulinemija po posegih 
0401  Hiperglikemija po pankreatektomiji 

E89.2 Hipoparatiroidizem po posegih 
Paratiroprivna tetanija 

E89.3 Hipopituitarizem po posegih 
  Hipopituitarizem po obsevanju 

E89.4 Ovarijska motnja po posegih 

E89.5 Hipofunkcija testisov po posegih 

E89.6 Hipofunkcija nadledvične skorje(-sredice) po posegih 

E89.8 Druge endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih 

E89.9 Endokrina in presnovna (metabolična) motnja po posegih, neopredeljena  

 



 

 

POGLAVJE 5 

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE  
(F00–F99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

F00–F09 Organske, vključno simptomatske, duševne motnje 

F10–F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

F20–F29 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje 

F30–F39 Razpoloženjske [afektivne] motnje 

F40–F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje 

F50–F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

F60–F69 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

F70–F79 Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) 

F80–F89 Motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

F90–F98 Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci 

F99 Neopredeljena duševna motnja 

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta: 

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni 

F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 

Vključeno:  motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

Izključeno:  simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99) 

ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE 
(F00–F09) 
 

Ta sklop vsebuje vrsto duševnih motenj, za katere je značilno, da imajo očitno skupno etiologijo v možganski bolezni, 

možganski poškodbi ali drugačnih okvarah, ki povzročajo motnjo možganske dejavnosti. Ta motnja je lahko primarna, 

kot pri boleznih, poškodbah ali okvarah, ki možgane prizadenejo neposredno in selektivno; ali sekundarna, kot pri 

sistemskih boleznih in motnjah, ki okvarijo možgane le kot enega od organov ali telesnih sistemov. 

 

Demenca (F00–F03) je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, navadno kronična ali progresivna, kjer gre za 

motnjo več višjih kortikalnih funkcij, vključno spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih 

sposobnosti ter govornega izražanja in presoje. Zavest ni zamegljena. Opešanje kognitivne funkcije navadno spremlja ali pa 

včasih napoveduje zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega vedenja ali motivacije. Ta sindrom se 

pojavlja pri Alzheimerjevi bolezni, pri drugih cerebrovaskularnih boleznih in pri drugih stanjih, ki primarno ali sekundarno 

prizadenejo možgane. 

 

Če želimo označiti osnovno bolezen, uporabimo dodatno kodo. 



 

 

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.-†) 
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Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen neznane etiologije, z značilnimi 

nevropatološkimi in nevrokemijskimi posebnostmi. Motnja je navadno v svojem nastajanju zahrbtna in se 

razvija počasi, vendar enakomerno, postopoma več let. 

 

F00.0* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom (G30.0†) 
Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne pred 65. letom, z relativno hitro potekajočim propadanjem 

in številnimi izrazitimi motnjami višjih kortikalnih funkcij. 

Alzheimerjeva bolezen, tip 2 

Presenilna demenca Alzheimerjevega tipa 

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa 

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa s presenilnim začetkom 

F00.1* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom (G30.1†) 
Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne po 65. letu, navadno v poznih 70. letih ali pozneje, počasi 

napreduje in katere glavni znak je motnja spominjanja. 

Alzheimerjeva bolezen, tip 1 

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa, ki se začne v seniju 

Senilna demenca Alzheimerjevega tipa 

F00.2* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešana oblika (G30.8†) 
Atipična demenca Alzheimerjevega tipa 

F00.9* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena (G30.9†) 

F01 Vaskularna demenca 

Vaskularna demenca je posledica infarktov možganov zaradi vaskularne bolezni, ki vključuje  hipertenzivno 

cerebrovaskularno bolezen. Infarkti so navadno majhni, se pa v svojem učinku kumulirajo. Začne se navadno 

v kasnejši zgodnji starosti.  

 

Vključeno:  arteriosklerotična demenca 

F01.0 Hitro nastala vaskularna demenca 
Navadno se razvije kmalu po več zaporednih kapeh zaradi cerebrovaskularne tromboze, embolije ali 

hemoragije. Malokdaj je lahko vzrok en sam velik infarkt. 

 

F01.1 Multiinfarktna demenca 
Nastaja postopno, po številnih prehodnih ishemičnih epizodah, ki nakopičijo infarkte v  možganskem 

parenhimu. 

 

Pretežno kortikalna demenca 

F01.2 Subkortikalna vaskularna demenca 
Vključuje primere z anamnezo hipertenzije in fokusov ishemične destrukcije v globoki beli substanci 

možganskih hemisfer. Možganski korteks je navadno ohranjen, kar je v nasprotju s klinično sliko, ki je lahko 

zelo podobna demenci pri Alzheimerjevi bolezni. 

F01.3 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca 



 

 

F01.8 Druge vrste vaskularna demenca 

F01.9 Vaskularna demenca, neopredeljena 

F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

Primeri demence, ki jih povzročajo druga stanja, kot je Alzheimerjeva bolezen ali cerebrovaskularna bolezen. 

Začenjajo se lahko kadar koli v življenju, vendar redkokdaj v visoki starosti. 

F02.0* Demenca pri Pickovi bolezni (G31.0†) 
Progresivna demenca, ki se pričenja v srednjih letih in jo označujejo zgodnje, počasi napredujoče značajske 

spremembe in socialna deterioracija, ki jim sledi intelektulano opešanje, upad spominskih sposobnosti in 

govornega funkcioniranja z apatijo, evforijo in včasih ekstrapiramidnimi fenomeni. 

F02.1* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (A81.0†) 
Progresivna  demenca  z  obsežno  nevrološko simptomatiko,  povezano  z nevropatološkimi spremembami, 

za katere domnevamo, da jih povzroča infekt. Začenja se navadno v srednji ali kasnejši starosti, lahko pa se 

pojavi kadarkoli v odraslem obdobju. Potek je subakuten, smrt povzroči v enem letu ali dveh. 

F02.2* Demenca pri Huntingtonovi bolezni (G10†) 
Demenca, ki se pojavlja kot del obsežne degeneracije možganov. Motnja se prenaša prek enega od avtosomnih 

genov po dominantnem vzorcu. Simptomi se pojavijo tipično v tretjem in četrtem desetletju. Napreduje počasi 

in povzroči smrt, navadno v 10 do 15 letih. 

 

Demenca pri Huntingtonovi horei 

F02.3* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)  
Demenca, ki se razvija med ugotovljeno Parkinsonovo boleznijo. Doslej še niso dokazali kakih  posebnih  

razločujočih kliničnih značilnosti. 

Demenca pri: 

• paralysis agitans 

•  parkinsonizmu 

F02.4* Demenca pri bolezni zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B22†) 
Demenca, ki se razvije med boleznijo HIV, vendar brez kake druge sočasne bolezni ali motnje, ki bi lahko 

razložila klinične simptome. 

F02.8* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje 
Demenca pri: 

• cerebralni lipidozi (E75.–†) 

• epilepsiji (G40.–†) 

• hepatolentikularni degeneraciji (E83.0†) 

• hiperkalcemiji (E83.5†) 

• hipotireozi, pridobljeni (E01.–†, E03.–†) 

• zastrupitvah (T36–T65†) 

• bolezen z Lewyjevimi telesci (G31.3†) 

• multipli sklerozi (G35†) 

• nevrosifilisu (A52.1†) 

• pomanjkanju niacina [pelagri] (E52†) 

• nodoznem poliarteritisu (M30.0†) 

• sistemskem eritematodnem lupusu (M32.–†) 

• tripanosomiozi (B56.–†, B57.–†) 

• uremična nevropatija (N18.5†) 



 

 

• pomanjkanju vitamina  B12 (E53.8†) 

F03 Neopredeljena demenca  

Presenilna: 

• demenca BDO 

• psihoza BDO 

Primarna degenerativna demenca BDO  

Senilna: 

• demenca: 
• BDO 

•  depresivni ali paranoidni tip 

• psihoza BDO 

Izključeno:  senilna demenca z delirijem ali akutno zmedenostjo (F05.1) 

senilnost BDO (R54) 

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi 

Sindrom izrazite prizadetosti svežega in odmaknjenega spomina z ohranjenim neposrednim spominjanjem, z 

zmanjšano sposobnostjo učenja nove snovi ter dezorientiranostjo v času. Konfabulacija je lahko pomemben 

znak, toda zaznavanje in druge spoznavne, vključno razumske funkcije, običajno niso prizadete. Prognoza 

je odvisna od poteka osnovne okvare. 

 

Izključeno:   amnezija: 

   • BDO (R41.3) 

   • anterogradna (R41.1) 

   •  disociativna (F44.0) 

   • retrogradna (R41.2) 

  sindrom Korsakova: 

•  alkoholni ali neopredeljen (F10.6) 

•  ki ga povzročajo druge psihoaktivne snovi (F11–F19 s skupnim četrtim mestom .6) 

F04.0 Posttravmatična amnezija 

F04.00 Posttravmatična amnezija, neopredeljena 

F04.01 Posttravmatična amnezija, trajanje < 24 ur 

F04.02 Posttravmatična amnezija, trajanje  24 ur in < 14 dni 

F04.03 Posttravmatična amnezija, trajanje 14 dni 

F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen 
Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni 

F05 Delirij, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi 

Etiološko nespecifični organski cerebralni sindrom, ki ga označujejo sočasne motnje zavesti in pozornosti, 

zaznavanja, mišljenja, spominjanja, psihomotorne aktivnosti, čustvovanja ter razporeda spanja in budnosti. 

Trajanje je različno in stopnja izrazitosti sega od blagih do zelo hudih oblik. 

Vključeno:  akutno ali subakutno: 



 

 

•  možganski sindrom 

•  stanje zmedenosti (nealkoholne) 

•  infektivna psihoza 

•  organska reakcija 

•  psihoorganski sindrom 

Izključeno:   delirium tremens, ki ga povzroča alkohol ali neopredeljen (F10.4) 

F05.0 Delirij, ki ni nacepljen na demenco 

F05.1 Delirij, nacepljen na demenco 
Stanja, ki ustrezajo že omenjenim kriterijem, vendar se pojavljajo v času demence (F00–F03). 

F05.8 Druge vrste delirij 
Delirij mešanega izvora 

F05.9 Delirij, neopredeljen 

F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni 

Vključuje različna stanja, ki so vzročno povezana z možganskimi motnjami,s primarno možgansko 

boleznijo, s sistemsko boleznijo, ki sekundarno prizadene možgane, z eksogenimi toksičnimi snovmi ali 

hormoni, z endokrinimi motnjami ali z drugimi somatskimi boleznimi. 

 

Izključeno:   povezane z: 

 • delirijem (F05.–) 

 •  demenco, kot je označena v F00–F03, ki jo povzroča uživanje alkohola in drugih 

psihoaktivnih snovi (F10–F19) 

F06.0 Organska halucinoza 
Motnja s trajnimi ali ponavljajočimi se halucinacijami, navadno vidnimi ali slušnimi, ki se pojavljajo pri bistri 

zavesti in jih oseba lahko prepozna ali pa ne. Lahko nastopijo blodnjave halucinacije, toda blodnje ne 

prevladujejo v klinični sliki; uvidevnost je lahko ohranjena. 

Organsko halucinatorno stanje (nealkoholno) 

 

Izključeno: alkoholna halucinoza (F10.5) 

shizofrenija (F20.–) 

F06.1 Organska katatonska motnja 
Motnja zmanjšane (stupor) ali povečane (vzburjenje) psihomotorne aktivnosti, povezane s katatonskimi 

simptomi. Skrajnosti psihomotorne motenosti se lahko izmenjujeta. 

 

Izključeno:  katatonska shizofrenija (F20.2) 

 stupor: 

 • BDO (R40.1) 

 • disociativni (F44.2) 

F06.2 Organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja 
Motnja, pri kateri prevladujejo v klinični sliki trajne ali ponavljajoče se blodnje. Blodnje so lahko 

kombinirane s halucinacijami. Pridružijo se lahko nekatere značilnosti, ki spominjajo na shizofrenijo, kot npr. 

bizarne halucinacije ali motnje mišljenja. 

 



 

 

Paranoidna in paranoidno halucinatorna organska stanja 

Shizofreniji podobne psihoze pri epilepsiji 

Izključeno:   motnja: 

• akutna in prehodno psihotična (F23.–) 

• trajna blodnjava (F22.–) 

• psihotična, ki jo povzroča droga (F11–F19 s skupnim četrtim mestom .5) 

shizofrenija (F20.–) 

F06.3 Organske razpoloženjske [afektivne] motnje 

Motnje, za katere je značilna sprememba razpoloženja ali čustva, navadno s spremembo v splošni ravni 

aktivnosti, bodisi da je ta sprememba depresivna, hipomanična, manična ali bipolarna (glej F30–F38), in se 

pojavlja kot posledica organske motenosti. 

Izključeno:  razpoloženjske motnje, neorganske ali neopredeljene (F30–F39) 

F06.30 Organska razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena 

F06.31 Organska manična motnja 

F06.32 Organska bipolarna motnja 

F06.33 Organska depresivna motnja 

F06.34 Organska mešana afektivna motnja 

F06.39 Druga organska razpoloženjska [afektivna] motnja 

F06.4 Organska tesnobna (anksiozna) motnja 
Motnja, za katero so značilne bistvene opisane poteze generalizirane tesnobe (F41.1), panične motenosti 

(F41.0) ali kombinacija obeh, ki pa se pojavlja kot posledica organske motnje. 

Izključeno: tesnobne motnje, neorganske ali neopredeljene (F41.-) 

F06.5 Organska disociativna motnja 
Motnja, za katero je značilna delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, 

zavestjo identitete, neposrednimi občutki in kontrolo nad telesnimi gibi (glej F44.–), vendar vse to kot 

posledica organske motenosti. 

Izključeno:  disociativne (konverzivne) motnje, neorganske ali neopredeljene (F44.-) 

F06.6 Organska emocionalno labilna (astenična) motnja 
Motnja, za katero je značilna čustvena inkontinenca ali labilnost, utrudljivost in različne neprijetne telesne 

senzacije (npr. vrtoglavica) in bolečine, vendar kot posledica organske motenosti. 

Izključeno:   somatoformne motnje, neorganske ali neopredeljene (F45.-) 

F06.7 Blaga kognitivna motnja 
0532 

Motnja, za katero so značilni prizadetost na področju spominskih funkcij, težave pri učenju, oslabljena 

sposobnost koncentracije na določeno nalogo za več kot krajša obdobja. Često se pojavlja močen občutek 

duševne utrujenosti, pri reševanju intelektualnih nalog, učenje novega pa se subjektivno občuti kot težko, 

čeprav je objektivno uspešno. Nobeden od teh simptomov ni tako težak, da bi v diagnozi lahko govorili o 



 

 

demenci (F00–F03) ali o deliriju (F05.–). Taka diagnoza naj se izreče le v zvezi z opredeljeno telesno motnjo, 

nikakor pa ne ob kaki duševni ali vedenjski motnji, uvrščeni v F10–F99. Ta motnja lahko nastopi pri raznih 

cerebralnih in sistemskih infekcijah ter telesnih motnjah, jih lahko spremlja ali jim sledi, vendar ni nujno, da so 

pri tem možgani prizadeti. Motnjo lahko razlikujemo od postencefalitičnega sindroma (F07.1) in 

postkomocijskega sindroma (F07.2) različne etiologije, manjšega izbora na splošno blažjih simptomov in 

navadno krajšega trajanja. 

F06.8 Druge opredeljene motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni 
Epileptična psihoza BDO 

F06.9 Neopredeljena duševna motnja zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni 
Organska: 

• možganski sindrom BDO 

• duševna motnja BDO 

F07 Osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije 

 Spremenjenost osebnosti in vedenja je lahko ostanek ali pa spremljajoča motnja možganske bolezni, okvare 

ali disfunkcije. 

F07.0 Organska osebnostna motnja 
Motnja, za katero je značilna pomembna spremenjenost običajnih vzorcev vedenja, ki jih je imela oseba 

pred boleznijo, in ki vključuje izražanje čustev, potreb in nagibov. Del klinične slike je lahko tudi prizadetost 

kognitivnih in miselnih funkcij ter spremenjena seksualnost. 

Organska: 

•  psevdopsihopatska osebnost 

•  psevdoretardirana osebnost 

Sindrom: 

•  frontalnega lobusa 

•  osebnosti pri limbični epilepsiji 

•  lobotomije 

•  postlevkotomijski 

 

Izključeno:  trajna osebnostna spremenjenost po: 

• katastrofični izkušnji (F62.0) 

• duševni bolezni (F62.1)  

postkomocijski sindrom (F07.2)  

postencefalitični sindrom (F07.1)  

specifična osebnostna motnja (F60.–) 

F07.1 Postencefalitični sindrom 
Residualna nespecifična in raznovrstna vedenjska spremenjenost po ozdravljenju virusnega ali bakterijskega 

encefalitisa. Temeljna razlika med to motnjo in organskimi osebnostnimi motnjami je, da je reverzibilna. 

 Izključeno:   organska osebnostna motnja (F07.0) 

F07.2 Postkomocijski sindrom 
Sindrom, ki nastopi po poškodbi glave (navadno dovolj hudi, da povzroči izgubo zavesti) in vključuje vrsto 

različnih simptomov, kot so glavobol, vrtoglavica, utrudljivost, razdražljivost, oteženo osredotočenje zlasti 

pri miselnih nalogah, prizadetost na področju spominjanja, nespečnost, znižana toleranca za obremenitve, 

emocionalna vzburjenja in alkohol. 

 

Postkomocijski sindrom (encefalopatija)  



 

 

Posttravmatski možganski sindrom, nepsihotični 

F07.8 Druge organske motnje osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe in 
disfunkcije 
Organska čustvena motenost zaradi okvare desne hemisfere 

F07.9 Neopredeljena organska motnja osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe, 
disfunkcije 
Organski psihosindrom 

F09 Neopredeljena organska ali simptomatska duševna motnja 

Psihoza: 

•  organska BDO 

•  simptomatska BDO 

Izključeno:   psihoza BDO (F29) 

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI 
(F10–F19)  
0503 

Ta sklop vsebuje številne raznovrstne motnje, ki se med seboj razlikujejo po izrazitosti in klinični obliki, a jih je vse 

mogoče pripisati uživanju ene ali več psihoaktivnih snovi, te pa je mogoče ali pa tudi ne predpisovati kot zdravilo. Tretje 

mesto kode identificira omenjeno snov, četrto mesto pa opredeljuje klinično stanje. Kode velja uporabljati za vsako 

opredeljeno snov, treba je pa poudariti, da niso vse štirimestne kode uporabne za vse snovi. 

 
Identifikacija psihoaktivnih substanc naj temelji na čimveč virih podatkov. Ti vsebujejo podatke iz avtoanamneze, 

analizo krvi in drugih telesnih tekočin, značilne telesne in psihološke simptome, klinične znake in opis vedenja ter druge 

podatke, npr. o drogi, ki jo ima pacient pri sebi, in poročila raznih informatorjev. Mnogi uživalci drog uživajo več kot 

eno vrsto psihoaktivnih snovi. Glavna diagnoza naj se oblikuje, če je le mogoče, glede na snov ali zvrst snovi, ki je 

povzročila sedanjo klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. Drugače naj se kodirajo diagnoze, če so bile zaužite 

psihoaktivne snovi v količinah, ki povzročijo zastrupitve (skupni znak na četrtem mestu .0) ali v količini, ki povzroča 

poškodbo (skupni znak na četrtem mestu .1), odvisnost (skupni znak na četrtem mestu .2) ali druge motnje (skupni znak na 

četrtem mestu .3–.9). 

 

Le v primerih, kadar so vzorci uživanja psihoaktivnih snovi pomešani in nerazločljivi, ali če so odmerki različnih 

psihoaktivnih snovi nerazpoznavno pomešani, naj se uporabi diagnoza motenj, ki izvirajo iz uživanja več drog (F19.–). 

Izključeno:   zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55) 

 

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F10–F19: 

 

.0  Akutna zastrupitev 
Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali 

vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi 

farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile 

tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, 

konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina 

jemanja. 



 

 

Akutna pijanost pri alkoholizmu 

»Bad trip« (mamila)  

Pijanost BDO 

Patološka intoksikacija 

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo 

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50)  

 

.1  Škodljivo uživanje 
Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za 

injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola). 

Zloraba psihoaktivne snovi BDO 
 

.2  Sindrom odvisnosti 
Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi in je zanje 

značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri uživanju 

droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano 

toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi. Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični 

psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), pri skupini substanc (npr. opioidov) ali v širšem okviru 

farmakološko različnih psihoaktivnih snovi. 

 

Kronični alkoholizem  

Dipsomanija 

Odvisnost od drog 

 

.3  Odtegnitveno stanje 
Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po 

obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste 

psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem uživanja droge ali zmanjševanjem 

njene količine. Odtegnitveno stanje lahko zapletajo krči. 

 

.4  Odtegnitveno stanje z delirijem 
Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko 

se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z 

F05.8. 

 

Delirium tremens (alkoholni) 
 
.5  Psihotična motnja 

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče 

razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije 

(navadno slušne, vendar često na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (navadno paranoidne 

oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko variira od 

hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, 

čeprav ne huda zmedenost. 

 

Alkoholna: 

•  halucinoza 

•  ljubosumnost 

•  paranoja 



 

 

•  psihoza BDO 

 

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa kasno 

nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7) 

 

 

.6  Amnestični sindrom  
Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno 

ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje 

dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. 

Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, 

amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami. 

 

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami 

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena 

 Izključeno:  Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni (F04.9)   

       posttravmatska amnezija (F04.0-) 

 

.7  Residualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja 
Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali 

psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. 

Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega 

stanja pokaže kasneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je 

mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja 

delno zaradi njihove epizodične narave, često zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, 

povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi. 

Alkoholna demenca BDO 

Kronični alkoholni možganski sindrom 

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij 

»Flashback« 

Zakasnela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi 

Posthalucinogenska motnja zaznavanja 

Residualna: 

• čustvena motnja 

• motnja osebnosti in vedenja 

 

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o): 

• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6) 

• psihotično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5) 

.8  Druge duševne in vedenjske motnje 

.9  Neopredeljene duševne in vedenjske motnje 

F10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola 

Glej podrazdelitve 

F11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja opioidov 



 

 

Glej podrazdelitve 

F12 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kanabinoidov 

Glej podrazdelitve 

F13 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja sedativov in hipnotikov 

Glej podrazdelitve 

F14 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kokaina 

Glej podrazdelitve 

F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Naslednje porazdelitve na petem mestu se uporabijo pri kategorijah F15.0–F15.9 za določanje vrste 

simulansa:  

 

0 neopredeljeni stimulansi  

 

 1 metilamfetamin 
        metamfetamin 

        metamfetamin 

 

 9 drugi opredeljeni stimulansi 
        amfetamin 

        kofein 

F15.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, 

čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z 

akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko 

so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, 

delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti 

snovi in načina jemanja. 

Akutna pijanost pri alkoholizmu 

"Bad trip" (mamila) 

Pijanost BDO 

Patološka intoksikacija 

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo 

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) 

F15.1 Škodljivo uživanje drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 



 

 

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, 

ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike 

količine alkohola). 

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi 

F15.2 Sindrom odvisnosti zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi 

in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, 

vztrajanje pri uživanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim 

aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi. 

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali 

v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi. 

Kronični alkoholizem 

Dipsomanija 

Odvisnost od drog 

F15.3 Odtegnitveno stanje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi 

psihoaktivne snovi po obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno 

omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem 

uživanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

F15.4 Odtegnitveno stanje z delirijem zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije  

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v  

F05.-. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to 

stanje klasificira z F05.8. 

Delirium tremens (alkoholni) 

 

F15.5 Psihotična motnja zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije  

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni 

mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo 

označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna 

izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali 

stupor), in  čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, 

lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost. 

Alkoholna: 

• halucinoza 

• ljubosumnost 

• paranoja 

• psihoza BDO 



 

 

Izključeno:  psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali 

pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7) 



F15.6 Amnestični sindrom zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je 

navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka 

za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni 

pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v 

razmerju z drugimi motnjami. 

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami; psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali 

psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena 

Izključeno:nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9) 

  posttraumatična amnezija (F04.0-) 



F15.7 Rezidualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja zaradi drugih stimulansov, vključno  
kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali  

psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko 

deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se 

začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, 

kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« 

je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega 

trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi. 

Alkoholna demenca BDO 

Kronični alkoholni možganski sindrom 

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij 

»Flashback« 

Zapoznela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi 

Posthalucinogenska motnja zaznavanja 

Residualna: 

• čustvena motnja 

• motnja osebnosti ali vedenja 

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o): 

• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6) 

• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5) 

 

F15.8 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

Glej podkategorije na petem mestu 

F15.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno 
kofeina 



 

 

Glej podkategorije na petem mestu 

F16 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja halucinogenov 

Glej podkategorije 

F17 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobaka 

Glej podkategorije 

F18 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja hlapljivih topil 

Glej podkategorije 

F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog in drugih psihoaktivnih snovi 

Glej podkategorije 

Ta kategorija naj se uporabi, če gre za dvoje ali več znanih psihoaktivnih snovi, ni pa mogoče ugotoviti, 

katera snov je odločilnejša za nastanek motenj. Uporabi naj se tudi, če se ne da ugotoviti ali potrditi posamezne 

ali celo nobene od psihoaktivnih snovi, ki jih je pacient užival, saj mnogi od uživalcev več vrst drog sami 

često ne vedo podrobnosti o tem, kaj uživajo. 

Vključeno:  zloraba drog BDO 

 

SHIZOFRENIJA, SHIZOTIPSKE IN BLODNJAVE MOTNJE 
(F20–F29) 
 
Ta sklop povezuje shizofrenijo kot najpomembnejši člen skupine, shizotipsko motnjo, trajne blodnjave motnje in 

večjo skupino akutnih in prehodnih psihotičnih motenj. Shizoafektivne motnje so ostale tukaj kljub svoji 

kontroverzni naravi. 

F20 Shizofrenija 

Shizofrenske motnje označujejo na splošno temeljna in značilna izkrivljenja mišljenja in 

zaznavanja ter čustvovanja, ki je neustrezno ali otopelo. Jasna zavest in intelektualne 

sposobnosti so navadno ohranjene, čeprav se sčasoma lahko razvijejo določene kognitivne 

pomanjkljivosti. Najpomembnejši psihopatološki fenomeni vključujejo še fenomen miselnega 

odmeva, vsiljevanje– vcepljanje misli ali pa odtegovanje misli, pošiljanje misli po radiu, blodnja- 

vo zaznavanje in blodnje nadzorovanja, vplivanja ali oviranja, halucinatorne glasove, ki v tretji 

osebi opravljajo pacienta, miselne motnje in negativne simptome. 

 Shizofrenske motnje lahko potekajo kontinuirano ali epizodično s progresivnim ali stabilnim 

osebnostnim deficitom, lahko pa so to le ena epizoda ali nekaj epizod s popolno ali delno 

remisijo. Diagnoza shizofrenije naj se ne postavlja, če so prisotni masivni depresivni ali 

manični simptomi, če ni očitno, da so shizofrenski simptomi predhodnica čustvenih motenj. O 

shizofreniji naj se ne govori, če so jasni znaki možganske bolezni, v času intoksikacije z drogo ali 

v odtegnitveni krizi. Če se pojavijo podobne motnje v prisotnosti epilepsije ali drugih 

možganskih bolezni, naj se uvrstijo pod F06.2, in tiste, ki jih povzročajo psihoaktivne snovi, pod 

F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5. 

 



 

 

Izključeno:  shizofrenija: 

• akutna (nediferencirana) (F23.2) 

•  ciklična (F25.2)  

shizofrenska reakcija (F23.2)  

shizotipska motnja (F21) 

 

F20.0 Paranoidna shizofrenija  
Paranoidno shizofrenijo obvladujejo relativno stabilne, često paranoidne blodnje, ki jih navadno spremljajo 

halucinacije, zlasti slušne halucinacije in halucinacije telesnega občutka. Relativno nepomembne so motnje 

čustvovanja, hotenja in govora ter katatonski simptomi, ali pa jih sploh ni. 

 

Parafrenska shizofrenija 

 

Izključeno: involutivno paranoidno stanje (F22.8) 

  paranoja (F22.0) 

F20.1 Hebefrenska shizofrenija 
Oblika shizofrenije, pri kateri izstopajo čustvene motnje; blodnje in halucinacije so bežne in fragmentarne, 

vedenje nezanesljivo in nepredvidljivo, manirizmi pa običajni. Razpoloženje je plitvo in neustrezno, mišljenje 

je neorganizirano, govor inkoherenten. Bolnik teži k socialni izolaciji. Zaradi hitrega razvoja »negativnih« 

simptomov, zlasti poplitvenja čustvovanja in opešanja hotenja, je prognoza navadno slaba. Hebefrenija naj bi 

se običajno diagnosticirala le v adolescenci in pri mladih odraslih. 

 

Dezorganizirana shizofrenija 

Hebefrenija 

F20.2 Katatonska shizofrenija 
Katatonsko shizofrenijo obvladujejo izrazite psihomotorne motnje, ki se lahko izmenjujejo med skrajnostima – 

hiperkinetičnostjo na eni in stuporjem na drugi strani ali avtomatsko poslušnostjo in negativizmom. Bolnik 

lahko dolgo zadržuje vsiljene drže in položaje. Epizode močnega vzburjenja so lahko očitne poteze tega 

stanja. Katatonski fenomeni se lahko kombinirajo s sanjskimi (oneiroidnimi) stanji z živimi scenskimi 

halucinacijami. 

 

Katatonski stupor 

Shizofrenska: 
•  katalepsija 

•  katatonija 

• voščena upogljivost 

 

F20.3 Nediferencirana shizofrenija 
Psihotična stanja, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem za shizofrenijo, a se ne ujemajo z nobenim podtipom v 

F20.0– F20.2, ali kažejo več kot eno njihovo značilnost, brez jasnega prevladovanja določene skupine 

diagnostičnih značilnosti. 

 

Atipična shizofrenija 

 

Izključeno: akutna, shizofreniji podobna psihotična motnja (F23.2)  

kronična nediferencirana shizofrenija (F20.5)  

postshizofrenska depresija (F20.4) 



 

 

 

F20.4 Postshizofrenska depresija 
Depresivna epizoda, ki je lahko prolongirana, nastopi pa kot ostanek po shizofrenski bolezni. Nekateri 

shizofrenski simptomi, bodisi »pozitivni« ali »negativni«, morajo biti še prisotni, vendar ne obvladujejo več 

klinične slike. Depresivna stanja so povezana s povečano samomorilno ogroženostjo. Če pacient nima 

nobenih shizofrenskih simptomov, je treba diagnosticirati depresivno  epizodo  (F32.–).  Če  so  

shizofrenski  simptomi še floridni  in izstopajoči, naj  diagnoza  ostane  pri  ustreznem  shizofrenskem  

podtipu (F20.0–F20.3). 

 

F20.5 Residualna shizofrenija 
Kronična faza v razvoju shizofrenske bolezni, pri kateri je bila opazna jasna progresija od zgodnje do kasnejše 

faze, ki jo označujejo dolgotrajni, čeprav ne nujno ireverzibilni »negativni« simptomi, npr. psihomotorna 

upočasnjenost, zmanjšana aktivnost, čustvena otopelost, pasivnost in pomanjkanje iniciativnosti, kvantitativna 

in vsebinska govorna osiromašelost, borna nebesedna mimična komunikacija s pogledom, glasovno modulacijo 

in držo, za nemarjenost v zunanjosti in osiromašelost socialne učinkovitosti. 

 

Kronična nediferencirana shizofrenija 

Shizofrenski preostanek 

Shizofrensko residualno stanje 

F20.6 Enostavna shizofrenija 
Motnja, pri kateri se prikrito, toda progresivno razvijejo čudaštva v vedenju, nesposobnost upoštevanja 

družbenih zahtev in upadanje splošne storilnosti. Razvijejo se značilne negativne poteze residualne shizofrenije 

(npr. čustvena otopelost ali opešanje volje), ne da bi pred njimi opazili kake očitne psihotične simptome. 

 

F20.8 Druge vrste shizofrenija 
Cenestetična shizofrenija  

Shizofreniformna: 
• motnja BDO 

• psihoza BDO 

 Izključeno:  kratke shizofreniformne motnje (F23.2-) 

F20.9 Shizofrenija, neopredeljena 

F21 Shizotipska motnja 

Motnja, za katero so značilni čudaško vedenje in anomalije mišljenja ter čustvovanja, podobne tem, ki jih je 

opaziti pri shizofreniji, čeprav pa v nobeni fazi ni opaziti določenih značilnih shizofrenskih odklonov. Med 

simptome lahko uvrščamo hladen ali neustrezen čustveni ton, anhedonijo, nenavadno, ekscentrično vedenje, 

težnjo k socialni izolaciji, paranoidne ali bizarne ideje, ki pa ne sežejo do pravih blodenj, obsesivno 

ruminiranje, motnje mišljenja in percepcije, občasne prehodne, navidezno psihotične epizode z živahnimi 

iluzijami, slušnimi ali drugačnimi halucinacijami in blodnjavimi razmišljanji, ki pa navadno niso izzvani od 

zunaj. Ni kakega določnega začetka, razvoj in potek sta navadno taka, kot je značilno za osebnostno motenost. 

 

Latentna shizofrenska reakcija 

Shizofrenija: 

•  borderline 

•  latentna 

•  predpsihotična 



 

 

• prodromalna 

•  psevdonevrotična 

•  psevdopsihopatska 

Shizotipska osebnostna motnja 

 

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5) 

shizoidna osebnostna motnja (F60.1) 

F22 Trajne blodnjave motnje 

Vključujejo različne motnje, pri katerih je dolgotrajna blodnja edina ali najbolj očitna klinična posebnost, ki ne 

morejo biti uvrščene kot organske, shizofrenske ali afektivne. Blodnjave motnje, ki so trajale manj kot nekaj 

mesecev, naj se vsaj začasno uvrstijo v F23.-. 

F22.0 Blodnjava motnja 
Motnja, za katero sta značilna razvoj ene same blodnje ali pa sistem soodnosnih blodenj, ki so navadno trajne in 

včasih doživljenjske. Vsebina blodnje ali blodenj je zelo raznolika. S to diagnozo se ne ujemajo jasne in trajne 

slušne halucinacije (glasovi), shizofrenski simptomi, kot so blodnje nadzorovanja in izrazita čustvena otopelost, 

niti očitna možganska bolezen. Vendar občasne ali bežne slušne halucinacije, zlasti pri starejših pacientih, 

te diagnoze ne izključujejo, če le niso tipično shizofrenske in če pomenijo le majhen del celotne klinične slike. 



 

 

 
Paranoja 

Paranoidna(-o): 

•  psihoza 

•  stanje 

Parafrenija (kasna) 

Sensitiver Beziehungswahn (senzitivno nanašalna blodnjavost) 

 

Izključeno:  paranoidna: 

• osebnostna motnja (F60.0) 

• psihoza, psihogena (F23.3) 

• reakcija (F23.3) 

• shizofrenija (F20.0) 

 

F22.8 Druge trajne blodnjave motnje 
Motnje, pri katerih blodnjo ali blodnje spremljajo trajno halucinantni glasovi ali shizofrenski simptomi, ki ne 

opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-). 

Blodnjava dismorfofobija  

Involutivno paranoidno stanje  

Kverulantska paranoja 

F22.9 Trajna blodnjava motnja, neopredeljena 

F23 Akutne in prehodne psihotične motnje 

Heterogena skupina motenj, za katero je značilen akuten nastop psihotičnih simptomov kot so 

blodnje, halucinacije in perceptualne motnje ter hud razkroj običajnega vedenja. Akutni nastop se 

definira kot stopnjujoč se razvoj jasno abnormne klinične slike v približno dveh tednih ali manj. 

Pri teh motnjah ne ugotovimo nobenega organskega vzroka. Često sta prisotni zbeganost in 

zmedenost, med tem ko osebna, časovna in prostorska dezorientiranost ni stalna ali tako huda, da 

bi opravičevala diagnozo organsko pogojenega delirija (F05.–). Do popolnega ozdravljenja pride 

navadno v nekaj mesecih, često že v nekaj tednih ali celo dnevih. Če je motnja dolgotrajnejša, je 

potrebna sprememba klasifikacije. Ta motnja je lahko povezana, ni pa nujno, z akutnim stresom, 

ki ga običajno predstavljajo obremenitveni dogodki kak teden ali dva pred začetkom motnje. 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo F23: 

 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa 

 1 z omenjanjem pridruženega akutnega stresa 

F23.0 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije 

 Glej podkategorije na petem mestu 

 

Akutna psihotična motnja, pri kateri se halucinacije, blodnje ali perceptualne motnje opazno razlikujejo in se 

spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro. Pogostno je tudi čustveno vznemirjenje s prehodnimi 

intenzivnimi občutji radosti ali ekstaze, tesnobe in razdražljivosti.  Polimorfizem in nestanovitnost sta značilna 

za globalno klinično sliko in psihotične poteze v njej ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-). Te motnje 

se pogosto začnejo nenadno, se hitro – v nekaj dneh – razvijejo, njihovi simptomi pa se pogosto tudi hitro 

izgubijo, ne da bi se še vračali. Če pa so simptomi dolgotrajnejši, velja diagnozo zamenjati z diagnozo trajna 

blodnjava motnja (F22.-). 

Boufféé délirante brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena 



 

 

Cikloidna psihoza brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena 

 

F23.1 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Akutna psihotična motnja s polimorfno in nestanovitno klinično sliko, kot je opisana v F23.0; kljub tej 

nestanovitnosti pa so vendarle večji del časa očitni tudi nekateri, za shizofrenijo tipični simptomi. Če 

shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je diagnozo treba spremeniti v shizofrenijo (F20.–). 

Boufféé délirante s simptomi shizofrenije 

Cikloidna psihoza s simptomi shizofrenije 
 

F23.2 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Akutna psihotična motnja, pri kateri so psihotični simptomi razmeroma stanovitni in opravičujejo diagnozo 

shizofrenije, so pa trajali manj kot približno en mesec; polimorfnih nestanovitnih potez, opisanih pri F23.0, ni. 

Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v shizofrenijo (F20.–). 

Akutna (nediferencirana) shizofrenija 

Kratka shizofreniformna: 

•  motnja 

•  psihoza  

Oneirofrenija  

Shizofrenska reakcija 
 

Izključeno:  organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja (F06.2) 

shizofreniformna motnja BDO (F20.8) 

F23.3 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Akutne psihotične motnje, pri katerih so razmeroma stanovitne blodnje ali halucinacije poglavitne klinične 

značilnosti, vendar ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–). Če blodnje trajajo dalj časa, je treba 

diagnozo spremeniti v trajno blodnjavo motnjo (F22.). 

Paranoidna reakcija 

Psihogena paranoidna psihoza 
 

F23.8 Druge akutne in prehodne psihotične motnje 

Glej podkategorije na petem mestu 

Katera koli opredeljena akutna psihotična motnja, za katero ni nikakršnega očitnega organskega vzroka in 

ne opravičuje uvrstitve v F23.0- – F23.3-. 

F23.9 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Kratka reaktivna psihoza BDO  



 

 

Reaktivna psihoza 

F24 Inducirana blodnjava motnja 

Blodnjava motnja, pri kateri sta udeležena dva človeka, ali tudi več ljudi, ki so tesno emocionalno povezani. 

Le eden med njimi ima pravo psihotično motnjo; blodnje se na drugega oz. druge prenašajo z indukcijo in 

običajno izginejo, kadar prizadeti ljudje niso skupaj. 

 

Folie à deux 

Inducirana: 

•  paranoidna motnja 

•  psihotična motnja 

F25 Shizoafektivne motnje 

Epizodične motnje, pri katerih izstopajo tako afektivni kot shizofrenski simptomi, ki pa ne opravičujejo 

diagnoze, bodisi shizofrenije bodisi depresivnih ali maničnih epizod. Druga stanja, v katerih se afektivni 

simptomi nacepljajo na prej obstoječo shizofrensko bolezen, ali obstajajo hkrati, ali pa se izmenjujejo z 

dalj časa trajajočimi blodnjavimi motnjami drugih vrst, se klasificirajo pod F20–F29. Psihotični simptomi, ki 

niso v skladu z razpoloženjem, ne opravičujejo diagnoze shizoafektivne motnje. 

F25.0 Shizoafektivna motnja, manični tip 
Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot manični simptomi, tako da epizoda bolezni ne opravičuje niti 

diagnoze shizofrenija niti diagnoze manija. Ta kategorija naj se uporabi za enkratno epizodo kot za 

ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih – maničnega tipa. 

Shizoafektivna psihoza, manični tip 

Shizofreniformna psihoza, manični tip 

F25.1 Shizoafektivna motnja, depresivni tip 
Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot depresivni simptomi, tako da epizode bolezni ne 

opravičujejo niti diagnoze shizofrenije, niti diagnoze depresivne epizode. Ta kategorija naj se uporabi tako za 

enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih, depresivnega tipa. 

Shizoafektivna psihoza, depresivni tip 

Shizofreniformna psihoza, depresivni tip 

F25.2 Shizoafektivna motnja, mešani tip 
Ciklična shizofrenija 

Mešana shizofrenska in afektivna psihoza 

F25.8 Druge shizoafektivne motnje 

F25.9 Shizoafektivna motnja, neopredeljena 
Shizoafektivna psihoza BDO 

F28 Druge neorganske psihotične motnje 

Blodnjave ali halucinatorne motnje, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–), trajne blodnjave motnje 

(F22.–), akutne in prehodne psihotične motnje (F23.–), psihotični tipi manične epizode (F30.2) ali huda 

depresivna epizoda (F32.3). 

Kronična halucinatorna psihoza 

F29 Neopredeljena neorganska psihoza 



 

 

Psihoza BDO 

Izključeno:   duševna motnja BDO (F99) 

organska ali simptomatska psihoza BDO (F09) 

RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE 
(F30–F39) 
 

Ta sklop vsebuje motnje, pri katerih je temeljna motnja sprememba afekta ali razpoloženja v depresijo (s 

pridruženo bojaznijo ali brez nje) ali v privzdignjenost oz. vznesenost. Spremembo razpoloženja spremlja 

navadno sprememba globalne ravni  aktivnosti;  večina drugih  simptomov  je  pri  spremembi  razpoloženja  

in aktivnosti sekundarnih, ali pa jih je zlahka razumeti v kontekstu omenjenih sprememb. Večina teh motenj se 

rada ponavlja in začetek posamičnih epizod se lahko navezuje na obremenitvene dogodke ali situacije. 

F30 Manična epizoda 

Vse podrazdelitve te kategorije naj se uporabljajo le za posamezno epizodo. 

Hipomanične ali manične epizode pri osebah, ki so imele že prej eno afektivno epizodo (ali pa več takih – 

depresivnih, hipomaničnih, maničnih ali mešanih), naj se uvrstijo kot  bipolarne afektivne motnje (F31.–). 

Vključeno:  bipolarna motnja, posamična manična epizoda 

F30.0 Hipomanija 
Motnja, ki jo označuje trajna blaga razpoloženjska vznesenost, povečana energija ter aktivnost in navadno 

izrazito dobro počutje ter poudarjen občutek telesne in duševne učinkovitosti. Često so prisotne povečana 

sociabilnost, zgovornost, prevelika familiarnost, povišana spolna energija in zmanjšana potreba po spanju, 

vendar ne toliko, da bi resneje zmotile vključevanje v delo ali povzročile socialno odklanjanje osebe. 

Razdražljivost, domišljavost, neolikano, surovo vedenje lahko zamenjajo bolj običajno evforično sociabilnost. 

Motenj razpoloženja in vedenja ne spremljajo halucinacije in blodnje. 

F30.1 Manija brez psihotičnih simptomov 
Privzdignjeno razpoloženje, ki ni v skladu s pacientovimi socialnimi okoliščinami, se lahko giblje od 

brezskrbne jovialnosti do nekontrolirane vznemirjenosti. Vznesenost spremlja povišana energija, ki se kaže v 

preveliki aktivnosti, želji po govorjenju in zmanjšani potrebi po spanju. Ni mogoče vzdrževati 

pozornosti, često je opaziti raztresenost oz. odkrenljivost. Samospoštovanje je često napihnjeno z veličinskimi 

idejami in prevelikim samozaupanjem. Pomanjkanje normalnih zavor se lahko pokaže v vedenju, ki je 

brezobzirno, predrzno, okoliščinam neustrezno in mimo običajne narave. 

F30.2 Manija s psihotičnimi simptomi 
Poleg klinične slike, opisane v F30.1, so prisotne še blodnje (navadno veličinske) ali halucinacije (navadno 

glasovi, ki govorijo neposredno pacientu), ali pa je opaziti vzburjenje, pretirano motorično aktivnost in 

vrvežavost, ki so tako izraziti, da je subjekt nedojemljiv ali nedostopen za običajno komuniciranje. 

Manija s: 

• psihotičnimi simptomi, ki ustrezajo razpoloženju 

• psihotičnimi simptomi, ki ne ustrezajo razpoloženju 

Manični stupor 

 

F30.8 Drugačne manične epizode 

F30.9 Manična epizoda, neopredeljena 
Manija BDO 



 

 

F31 Bipolarna afektivna motnja 

Motnja, za katero je značilno dvoje ali več epizod, pri katerih je pri pacientu izrazito motena raven 

razpoloženja ter aktivnosti, kar se kaže včasih v privzdignjenem razpoloženju ter povečani energiji in 

aktivnosti (hipomanija ali manija) in drugič v slabem razpoloženju ter zmanjšani energiji in aktivnosti 

(depresija). Ponavljanje samih epizod hipomanije ali manije je označeno kot bipolarno. 

 

Vključeno:  maničnodepresivna: 

•  bolezen 

•  psihoza 

•  reakcija 

 

Izključeno:  bipolarna motnja, posamezna manična epizoda (F30.–) 

  ciklotimija (F34.0) 

F31.0 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je hipomanična 
Pacient je trenutno hipomaničen in je že kdaj prej imel vsaj še eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, 

depresivno ali mešano). 

F31.1 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična brez psihotičnih simptomov 
Pacient je trenutno maničen, nima psihotičnih simptomov (kot v F30.1), in je že kdaj prej imel 

vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano). 

F31.2 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična s psihotičnimi simptomi 
Pacient je trenutno maničen, ima psihotične simptome (kot v F30.2) in je imel že kdaj prej vsaj eno afektivno 

epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano) . 

F31.3 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je blaga ali zmerna depresija 
Pacient je trenutno depresiven, kot v depresivni epizodi, bodisi blago ali zmerno izraženi (F32.0 ali F32.1), in 

je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo. 

F31.4 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija brez psihotičnih simptomov 
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi brez psihotičnih simptomov (F32.2), in je že 

kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo. 

F31.5 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija s psihotičnimi simptomi 
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi s psihotičnimi simptomi (F32.3), in je že kdaj 

prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo. 

F31.6 Bipolarna afektivna motnja, trenutna mešana epizoda 
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično, depresivno  ali  mešano epizodo,  

trenutno  pa  kaže  bodisi  mešane ali  pa  hitro alternirajoče manične in depresivne simptome. 

Izključeno:  posamezna mešana afektivna epizoda (F38.0) 

F31.7 Bipolarna afektivna motnja, trenutno v remisiji 
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo in vsaj 

še kako drugo afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano), trenutno pa nima kake 

pomembne motnje razpoloženja in je tudi zadnjih nekaj mesecev ni imel. Obdobja remisije v času 

profilaktične obravnave naj se uvrstijo sem. 

F31.8 Druge bipolarne afektivne motnje 
Bipolarna motnja II 

Ponavljajoče se manične epizode BDO 



 

 

F31.9 Bipolarna afektivna motnja, neopredeljena 

F32 Depresivna epizoda  

0505 

Pri tipičnih blagih, zmernih ali hudih depresivnih epizodah trpi pacient zaradi poslabšanega razpoloženja, 

zmanjšane energije in manjše aktivnosti. Zmanjšana je sposobnost za uživanje, zanimanje in koncentracija, 

splošen znak je tudi izrazita utrujenost že po najmanjšem naporu. Moteno je spanje, apetit oslabljen. Skoraj 

vedno upadeta samospoštovanje in samozaupanje in celo pri blagi obliki so često prisotne tudi krivdne ideje 

in razmišljanja o svoji ničvrednosti. Slabo razpoloženje se le malo spreminja iz dneva v dan, ne odziva se na 

okoliščine, lahko pa ga spremljajo t.i. »somatski« simptomi, kot je izguba interesov in prijetnih občutij, 

jutranje prebujanje nekaj ur pred običajnim časom, depresija, ki je najhujša zjutraj, izrazita je 

psihomotorna upočasnjenost, nemirnost, izguba apetita in telesne teže, pa tudi libida. Glede na število in 

izrazitost simptomov lahko depresivno epizodo opredelimo kot blago, zmerno ali hudo. 

 

Vključeno:  posamezne epizode: 

• depresivne reakcije 

• psihogene depresije 

• reaktivne depresije 

 

Izključeno: prilagoditvena motnja (F43.2) 

ponavljajoča se depresivna motnja (F33.–) 

če je povezana z motnjami v vedenju F91.- (F92.0) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije F32: 



 0    brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju 

 1    nastala v poporodnem obdobju 

F32.0 Blaga depresivna epizoda 

Navadno je prisotnih dvoje ali troje prej naštetih simptomov. Pacient je od tega navadno prizadet, je pa le 

sposoben nadaljevati z večino aktivnosti. 

F32.1 Zmerna depresivna epizoda 

Navadno se pojavljajo štirje (ali več) prej našteti simptomi in pacient ima pri opravljanju svojih običajnih 

dejavnosti velike težave. 

F32.2 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov 

Epizoda depresije, pri kateri je kar nekaj prej naštetih izrazitih in mučnih simptomov, običajno izguba 

samospoštovanja in ideje lastne ničvrednosti ter občutje krivde. Pogosti so samomorilne ideje in suicidalna 

dejanja. Navadno ugotavljamo številne »somatske« simptome. 

Agitirana depresija           }  

Velika depresija   } posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov 

Vitalna depresija   }  

F32.3 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi 

Epizoda depresije, kot je opisana pod F32.2, vendar s halucinacijami, blodnjami, psihomotorno 

upočasnjenitvijo ali s stuporjem, ki je lahko tako izrazit, da pacient ni sposoben za običajne socialne 

aktivnosti. Pacient je lahko življenjsko ogrožen zaradi samomora, dehidracije ali sestradanja. Halucinacije 

in blodnje lahko ustrezajo obstoječemu razpoloženju ali pa ne. 



 

 

Posamezne epizode: 

• velike depresije s psihotičnimi simptomi 

• psihogene depresivne psihoze 

• psihotične depresije 

• reaktivne depresivne psihoze 

F32.8 Druge depresivne epizode 

Atipična depresija 

Posamezne epizode »larvirane« depresije BDO 

F32.9 Depresivna epizoda, neopredeljena 

Depresija BDO  

Depresivna motnja BDO 

F33 Ponavljajoča se depresivna motnja 

Motnja, za katero so značilne ponavljajoče se epizode depresije, kot so opisane pod (F32.–), brez anamneze o 

neodvisnih epizodah razpoloženjske privzdignjenosti in povečane energije (manija). Lahko pa se 

pojavljajo kratke epizode blage razpoloženjske privzdignjenosti in pretirane aktivnosti (hipomanije) 

neposredno po depresivni epizodi, ki jih lahko sproži antidepresivno zdravljenje. Hujše oblike ponavljajoče se 

depresivne motnje (F33.2 in F33.3) imajo veliko skupnega s prej opisanimi kliničnimi slikami kot so 

manično-depresivna depresija, melanholija, vitalna depresija in endogena depresija. Prva epizoda se 

lahko pojavi v katerem koli življenjskem  obdobju o d otroštva do starosti. Motnje se lahko pojavijo 

akutno ali prikrito, trajajo pa od nekaj tednov do več mesecev. Čeprav  je doživel doslej že več depresivnih 

epizod,  nikdar  ni  mogoče docela  izključiti možnosti,  da  bo  pacient  s ponavljajočo se depresivno 

motnjo doživel manično epizodo. Če  se takšna epizoda pripeti, je treba diagnozo spremeniti v bipolarno 

afektivno motnjo (F31.–). 

 

Vključeno: ponavljajoče se epizode: 

 •  depresivne reakcije 

 •  psihogene depresije 

 •  reaktivne depresije 

 sezonska (periodična) depresivna motnja 

Izključeno:  ponavljajoče se kratke depresivne epizode (F38.1) 

F33.0 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga 
Motnjo označujejo ponavljajoče se epizode depresije, trenutna epizoda pa je blaga, kot v F32.0, in brez kake 

manije v anamnezi. 

F33.1 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna 
Motnja, za katero so značilne ponovne depresivne epizode, trenutna epizoda je zmerna, kot v F32.1, in brez kake 

manije v anamnezi. 

F33.2 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov 
Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih 

simptomov, kot v F32.2, in brez kake manije v anamnezi. 

Endogena depresija brez psihotičnih simptomov 

Velika depresija, ponavljajoča se, brez psihotičnih simptomov 

Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip brez psihotičnih simptomov 

Vitalna depresija, ponavljajoča se brez psihotičnih simptomov 

F33.3 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi 



 

 

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi, 

kot v F32.3, in brez epizod manije v anamnezi. 

Endogena depresija s psihotičnimi simptomi 

Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip s psihotičnimi simptomi 

Ponavljajoče se hude epizode: 

• velike depresije s psihotičnimi simptomi 

• psihogene depresivne psihoze 

• psihotične depresije  

• reaktivne depresivne psihoze 

F33.4 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutno v remisiji 
Pacient je imel že kdaj prej dvoje ali več depresivnih epizod, kot so opisane v F33.0 – F33.3, vendar je bil že 

nekaj mesecev brez depresivnih simptomov. 

F33.8 Druge ponavljajoče se depresivne motnje 

F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja, neopredeljena 
Monopolarna depresija BDO 

F34 Trajne razpoloženjske [afektivne] motnje 

Trajne in navadno valujoče motnje razpoloženja, pri katerih večina od posameznih epizod ni dovolj hudih, da 

bi jih lahko označili kot hipomanične ali blage depresivne epizode. Ker trajajo mnogo let in včasih večji del 

pacientovega odraslega življenja, povzročajo precej gorja in nezmožnosti. V nekaterih primerih se ponavljajoče 

ali posamezne manične ali depresivne epizode lahko nacepijo na trajno afektivno motnjo. 

F34.0 Ciklotimija 
Trajna nestanovitnost razpoloženja, ki se kaže v številnih obdobjih depresije in blagih obdobjih vznesenosti, od 

katerih pa nobeno ni dovolj hudo ali dolgo, da bi opravičevalo diagnozo bipolarne afektivne motnje  

(F31.–) ali ponavljajoče se depresivne motnje (F33.–). Ta motnja se često odkrije pri sorodnikih pacientov z 

bipolarnimi afektivnimi motnjami. Nekateri pacienti s ciklotimijo lahko sčasoma razvijejo bipolarno 

afektivno motnjo. 

Afektivna osebnostna motnja 

Cikloidna osebnost C 

iklotimna osebnost 

F34.1 Distimija 
Kronično slabo razpoloženje, ki traja vsaj nekaj let, pa ni dovolj hudo, ali katerega posamezne epizode niso 

dovolj dolge, da bi opravičile diagnozo hude, zmerne ali blage ponavljajoče se depresivne motnje (F33.–). 

Depresivna: 

•  nevroza 

•  osebnostna motnja 

Nevrotska depresija 

Trajna anksiozna depresija 

Izključeno:  anksiozna depresija (blaga ali začasna)  (F41.2) 

F34.8 Druge trajne razpoloženjske [afektivne] motnje 

F34.9 Trajna razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena 

F38 Druge razpoloženjske [afektivne] motnje 



 

 

Katere koli druge razpoloženjske motnje, ki ne opravičujejo uvrstitve v kategorije F30–F34, ker niso dovolj 

hude in ne trajajo dalj časa. 

 

F38.0 Druge izolirane razpoloženjske [afektivne] motnje 
Mešana afektivna epizoda 

F38.1 Druge ponavljajoče se razpoloženjske [afektivne] motnje 
Ponavljajoče se kratke depresivne epizode 

F38.8 Druge opredeljene razpoloženjske [afektivne] motnje 

F39 Neopredeljena razpoloženjska [afektivna] motnja 

Afektivna psihoza BDO 

NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE 
(F40–F48) 

Izključeno:  če so povezane z motnjami vedenja v F91.- (F92.8) 

F40 Fobične anksiozne motnje 

0511 

Skupina motenj, pri katerih je bojazen izzvana samo ali predvsem v določenih, dobro definiranih 

okoliščinah, ki na splošno niso nevarne. Posledica je, da se jim oseba značilno izogiba ali pa jih prenaša z 

grozo. Pacientova skrb je lahko osredotočena na posamezne simptome, kot so palpitacije ali občutje 

omedlevanja, in je često še sekundarno povezana z bojaznijo pred smrtjo, izgubo kontrole ali pred norostjo. 

Ob pričakovanju približevanja fobične situacije navadno sproži prezgodnjo bojazen. Fobična anksioznost in 

depresija se često pojavljata skupaj. Ali sta potrebni dve diagnozi, fobična bojazen in depresivna epizoda, ali 

samo ena, se odloča po časovnem poteku obeh stanj in terapevtskih predvidevanjih v času posveta. 

F40.0 Agorafobija 

Dosti dobro definiran skupek fobij, ki vključuje strah pred zapuščanjem doma, vstopanjem v trgovine, množico 

in javnimi prostori ali strah pred tem, da sam potuje v vlakih, avtobusih in avionih. Panična stanja so česta 

poteza trenutnih ali preteklih epizod. Često so kot stranske poteze prisotni tudi depresivni in obsesivni 

simptomi in socialne fobije. Pogosto je izogibanje fobogeim okoliščinam in nekateri agorafobiki jih doživijo 

le malo prav zato, ker se jim znajo izogibati. 

F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje 

F40.01 Agorafobija s panično motnjo 

F40.1 Socialne fobije 
Bojazen pred ocenjevanjem drugih ljudi, ki povzroči, da se bolnik izogiba socialnim okoliščinam. Bolj 

prodorne socialne fobije so navadno povezane s premajhnim samospoštovanjem in bojaznijo pred kritiko. 

Kažejo se lahko kot duševna stiska z zardevanjem, tremorjem rok, navzeo ali siljenjem k mikciji, pacient pa 

je včasih prepričan, da je ena od teh sekundarnih manifestacij bojazni primarni problem. Simptomi se lahko 

stopnjujejo do paničnih napadov. 

Antropofobija 

Socialna nevroza 

F40.2 Specifične (izolirane) fobije 



 

 

Fobije, ki se omejujejo na zelo specifične okoliščine, kot npr. na bližino določenih živali, višino, grmenje, 

temo, letenje, zaprte prostore, uriniranje ali defeciranje v javnih straniščih, uživanje določenih jedi, 

zobozdravstvo, pogled na kri ali na nesrečo. Čeprav so sprožilne okoliščine neizrazite, lahko sprožijo 

paniko, kot pri agorafobiji ali socialni fobiji. 

Akrofobija  

Živalske fobije  

Klavstrofobija  

Navadna fobija 

Izključeno: dismorfofobija (neblodnjava) (F45.2) 

  nozofobija (F45.2) 
 

F40.8 Druge fobične anksiozne motnje 

F40.9 Fobična anksiozna motnja, neopredeljena 
Fobija BDO 

Fobično stanje BDO 

F41 Druge anksiozne motnje 

Motnje, pri katerih je manifestacija bojazni glavni simptom in se ne omejuje na kako posebno 

zunanjo okoliščino. Prisotni so lahko tudi depresivni in obsesivni simptomi in celo posamezni 

elementi fobične bojazni, če so jasno sekundarni ali manj izraziti. 
 

F41.0 Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost) 
0511                 

Bistvena značilnost so ponavljajoči se napadi hude anksioznosti (panike), ki se ne omejujejo na kako posebno 

okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nenapovedljivi. Kot pri drugih anksioznih motnjah vključujejo 

dominantni simptomi nenaden nastop palpitacij, bolečine v prsih, občutek dušenja, vrtoglavico in občutke 

nerealnosti (depersonalizacije ali derealizacije). Često se pojavi še dodatni strah pred smrtjo, 

izgubljanjem kotrole ali norostjo. 

»Panična motnja« naj ne bi bila glavna diagnoza, če ima pacient depresivno motnjo ob času, ko se napadi 

začenjajo; v teh okoliščinah so ob depresiji panični napadi verjetno sekundarni. 

Panični(-o): 

•  napad 

•  stanje 

Izključeno:  panična motnja z agorafobijo (F40.01) 

F41.1 Generalizirana anksiozna motnja 
Bojazen, ki je generalizirana in trajna, ne pa omejena na kako posebno zunanjo okoliščino, niti ne nastopa 

pretežno v kaki posebni okoliščini (je »prosto lebdeča«). Dominantni simptomi so spremenljivi, vendar se 

bolniki pritožujejo nad nenehno nervoznostjo, tresenjem, mišično napetostjo, potenjem, vrtoglavostjo, 

omotico, palpitacijami in epigastričnim neugodjem. Često se sliši bojazen, da bo pacient ali pa kdo od 

bližnjih v kratkem zbolel ali doživel nesrečo. 

Anksiozna(-o): 

• nevroza 

• reakcija 

•  stanje 

mailto:@ivalske
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 Izključeno:  nevrastenija (F48.0) 

F41.2 Mešana anksiozna in depresivna motnja 
Pri anksioznih in depresivnih simptomih, od katerih ni noben jasno prevladujoč in noben tip simptoma ne 

prevladuje toliko, da bi opravičeval diagnozo, če bi se upošteval ločeno, naj se uporabi ta kategorija. Če so tako 

anksiozni kot depresivni simptomi dovolj hudi, da lahko opravičujejo individualne diagnoze, naj se pišeta 

obe diagnozi in naj se ta kategorija ne uporablja. 

 

Anksiozna depresija (blaga ali začasna) 

F41.3 Druge mešane anksiozne motnje 
Simptomi  anksioznosti,  pomešani s  potezami  drugih  motenj  v  okviru F42–F48. Nobena zvrst simptomov 

ni dovolj huda, da bi opravičevala diagnozo, če bi jih obravnavali ločeno. 

F41.8 Druge specializirane anksiozne motnje 
Anksiozna histerija 

F41.9 Anksiozna motnja, neopredeljena 
Anksioznost BDO 

F42 Obsesivno-kompulzivna motnja 

Bistvena poteza so ponavljajoče se prisilne (obsesivne) misli ali prisilna (kompulzivna) dejanja. Obsesivne 

misli so ideje, podobe in impulzi, ki se vedno znova pojavljajo v človekovi zavesti v stereotipni obliki. Skoraj 

vedno so po vsebini mučne in oseba si često – a neuspešno – prizadeva, da bi se jim uprla. Jih pa vendar 

prepoznava kot svoje misli, čeprav so nehotene in so ji često odvratne. Kompulzivna dejanja ali rituali so 

stereotipni postopki, ki se kar naprej ponavljajo. Niso pa v svojem bistvu prijetni, niti njihova izpolnitev ne 

pomeni kakega koristnega dela. Njihova funkcija je preprečiti kak objektivno nezaželen dogodek, često takšen, 

ki bi škodoval pacientu ali s katerim bi pacient povzročil škodo drugim, česar pa se pacient boji. Navadno 

prepoznava pacient to vedenje sam kot nesmiselno ali neučinkovito in se mu poskuša upreti. Skoraj vedno je 

prisoten občutek tesnobe. Če se pacient kompulzivnim dejanjem upre, postane tesnoba hujša. 

 

Vključeno: anankastična nevroza 

obsesivno-kompulzivna nevroza 

Izključeno:  obsesivno-kompulzivna osebnost (motnja) (F60.5) 

F42.0 Pretežno obsesivne misli ali ruminacije 
Te utegnejo zavzeti obliko idej, duševnih podob ali impulzov k dejanjem, ki so skoraj vselej mučni za osebo. 

Včasih so ideje nedoločne, neskončno tehtanje alternativ, povezano z nesposobnostjo delati nepomembne, 

vendar potrebne odločitve v vsakdanjem življenju. Odnos med obsesivnimi ruminacijami in depresijo je še 

posebno tesen in diagnoza obsesivno-kompulzivne motnje naj ima prednost le tedaj, če nastopi ruminiranje ali 

še traja v odsotnosti depresivne epizode. 

F42.1 Pretežno kompulzivna dejanja (obsesivni obredi) 
Večina kompulzivnih dejanj se ukvarja s čiščenjem (zlasti z umivanjem rok), ponovnim preverjanjem, da se 

potencialno nevarna situacija ne bi mogla razviti, ali prizadevanjem za urejenostjo in čistostjo. V temeljih 

vedenja, kakršno se kaže, je navadno strah, da se pacientu ne bi kaj zgodilo, ali da pacient ne bi povzročil kake 

nesreče, obred pa je neučinkovit ali simbolični poskus, da bi nevarnost preprečil. 

F42.2 Mešane obsesivne misli in dejanja 

F42.8 Druge obsesivno-kompulzivne motnje 



 

 

F42.9 Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena 

F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje 

Ta kategorija se razlikuje od drugih po tem, da vključuje motnje, ki jih ugotavljamo ne samo na osnovi samih 

simptomov in glede na potek, temveč tudi glede na prisotnost enega ali drugega dejavnika izmed naslednjih 

dveh: izjemno obremenilni življenjski dogodek, ki ustvarja akutno stresno reakcijo, ali pomembna sprememba 

v življenju  osebe, ki vodi do trajnih neugodnih okoliščin, te pa povzročijo motnje v prilagajanju. Čeprav 

manj hudi psihosocialni stresi (»življenjski dogodki – life events«) lahko pospešijo začetek ali prispevajo k 

manifestaciji zelo široke palete motenj, uvrščenih drugje v tem poglavju, etiološka pomembnost stresa le ni 

vselej jasna in je vedno mogoče ugotoviti, da je odvisen tudi od individualne, često preobčutljive – 

idiosinkratične ranljivosti, to pomeni, da življenjski dogodki niso niti nujni niti zadostni za razlago 

nastajanja in oblike motenj. Nasprotno, motnje, ki so tu zbrane, domnevno vselej nastopajo kot neposredna 

posledica akutnega hudega stresa ali trajne obremenitve. Stresni dogodki ali trajne neugodne okoliščine so 

primarni in najpomembnejši vzročni dejavnik, motnja pa naj ne bi nastopila brez njihovega vpliva. Motnje, 

omenjene v tem odseku, lahko obravnavamo kot neuspele reakcije na hude in dolgotrajne strese glede na to, da 

ovirajo uspešno obvladovanje situacije in povzročajo probleme v socialnem funkcioniranju. 

F43.0 Akutna stresna reakcija 
Prehodna motnja, ki se razvije pri osebi brez očitne duševne motenosti, kot odziv na izjemne telesne in 

duševne obremenitve, trajajo pa navadno nekaj ur ali dni. Za nastanek in izrazitost akutnih stresnih reakcij je 

pomembna ranljivost posameznika in njegova sposobnost obvladovanja. Simptomi kažejo tipično mešano in 

spremenljivo podobo in vključujejo začetno stanje »osuplosti ali zbeganosti« z določeno utesnitvijo polja 

zavesti in zoženjem pozornosti, nesposobnost doumeti zunanje vtise in dezorientiranost. Temu stanju lahko 

sledi umikanje od danih okoliščin (vse do stanja disociativnega stuporja–F44.2) ali pa vznemirjenost in 

pretirana aktivnost (reakcija bega ali fuge). Često se pokažejo avtonomni, vegetativni znaki panične 

anksioznosti (tahikardija, potenje, zardevanje). Simptomi se navadno razvijejo v nekaj minutah po stresnem 

dražljaju ali dogodku, izginejo pa po dveh ali treh dneh (pogosto v nekaj urah). Možna je delna ali popolna 

amnezija (F44.0) za epizodo. Če se simptomi nadaljujejo, je treba premisliti o zamenjavi diagnoze. 

Akutna: 

•  krizna reakcija 

•  reakcija na stres  

Borbena izčrpanost  

Krizno stanje  

Psihični šok 

F43.1 Posttravmatska stresna motnja 
Nastopi kot zakasneli in protrahirani odziv na stresni dogodek ali obremenilne okoliščine (kratkega ali 

dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar skoraj vsakogar spravi v hudo stisko. 

Predisponirajoči dejavniki, kot so osebnostne poteze (npr. kompulzivne ali astenične) ali prejšnja anamneza 

nevrotske motenosti, lahko znižajo prag za nastop sindroma ali poslabšajo njegov potek, vendar niso niti 

nujni, niti ne zadostujejo za razvoj tega fenomena. Tipične poteze vključujejo epizode vnovičnega oživljanja 

travme v obliki vsiljivih spominov (»flashback«), sanj in nočnih mor, ki se pojavljajo na trajnem ozadju 

občutka »gluhosti« in emocionalne otopelosti, odtujenosti drugim ljudem, neodzivanja okolici, anhedonije in 

izogibanja dejavnostim in okoliščinam, ki spominjajo na travmo. Navadno opažamo tudi stanje avtononme 

prerazdražljivosti in prenapete budnosti, povečano vznemirjenje in nespečnost. Z omenjenimi simptomi in 

znaki sta navadno povezani tudi tesnoba in depresija, pogostno je tudi razmišljanje o samomoru. Simptomatika 

se pojavi po travmi z latenco od nekaj tednov do mesecev. Potek je valujoč, vendar je v večini primerov 

pričakovati ozdravljenje. V majhnem številu primerov lahko ta motnja postane kronična – nekaj let, z možnim 

prehodom v trajno osebnostno spremenjenost (F62.0). 

 Travmatska nevroza 

F43.2 Prilagoditvena motnja 



 

 

Stanja subjektivne stiske in čustvene motenosti, ki navadno motijo socialno funkcioniranje in učinkovitost, 

nastopijo v obdobju prilagajanja na pomembno spremembo v življenju ali na obremenjujoče življenjsko 

doživetje. Stresor je lahko prizadel integriteto človekove socialne mreže (žalovanje po izgubi, izkušnje ob 

ločevanju) ali širši sistem družbene podpore in vrednot (migracija, begunski status), ali pa se je pokazal ob 

večjem razvojnem prehodu oz. krizi (vstop v šolo, starševstvo, neuspeh pri prizadevanjih doseči kak vabljiv 

osebni cilj, upokojitev). Individualna predispozicija ali ranljivost imata pomembno vlogo pri tveganju 

nastanka in izoblikovanja pojavov prilagoditvenih motenj, vendar se le predpostavlja, da se stanje ne bi 

pojavilo brez stresorja. Pojavna slika variira in vključuje depresivno razpoloženje, tesnobo in zaskrbljenost  

(ali  mešanico obeh),  občutek nesposobnosti  za  izvajanje vsakdanjih opravil. Motnje vedenja so lahko 

pridružena poteza, zlasti pri mladostnikih. Prevladujoča značilnost je lahko kratka ali daljša depresivna 

reakcija ali motnja drugačnih čustev in vedenja. 

Kulturni šok  

Reakcija potrtosti  

Hospitalizem pri otrocih 

Izključeno:  ločitvena tesnoba v otroštvu (F93.0) 

F43.8 Druge reakcije na hud stres 

F43.9 Reakcija na hud stres, neopredeljena 

F44 Disociativne [konverzivne] motnje 

Običajni pojavi, ki jih srečujemo pri disociativnih ali konverzivnih motnjah, so delna ali popolna izguba 

normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavedanja identičnosti in neposrednih senzacij in nadzora nad 

telesnimi gibi. Vsi tipi disociativnih motenj težijo k temu, da izginejo po nekaj tednih ali mesecih, zlasti še, če je 

njihov nastanek povezan s kakim travmatskim življenjskim dogodkom. Bolj kronične motnje, zlasti paralize in 

anestezije, bi se lahko razvile, če je nastop povezan z nerešljivimi problemi ali medosebnimi težavami. Te 

motnje so poprej označene kot različni tipi »konverzivne histerije«. So pa – domnevamo – po svojem izvoru 

psihogene in so tesno časovno povezane s travmatskimi dogodki, nerešljivimi in neznosnimi problemi ali s 

skaljenimi medčloveškimi odnosi. Simptomi često prikazujejo pacientovo predstavo, kako naj bi se 

telesna bolezen kazala. Zdravniški pregled in preiskave ne odkrijejo kake znane telesne ali nevrološke 

motnje. Očitno je še, da je izguba funkcije izraz čustvenih konfliktov ali potreb. Simptomi se lahko razvijejo v 

neposredni povezavi s psihološkim stresom in se često pojavijo nanagloma. Sem lahko uvrstimo le motnje 

telesnih funkcij, ki so normalno pod nadzorom hotenja, in izgubo čutnih zaznav. Motnje, ki vsebujejo bolečino 

in druge kompleksne telesne občutke, ki jih posreduje avtonomni živčni sistem, se uvrščajo kot 

»somatizacijska motnja« (F45.0). Vedno je treba pričakovati možnost kasnejšega pojava resnih telesnih 

ali psihiatričnih motenj. 

Vključeno:  konverzivna: 

•  histerija 

•  reakcija  

histerija 

histerična psihoza 

Izključeno:  zavestno simuliranje (Z76.5) 

F44.0 Disociativna amnezija 
Poglavitna značilnost je izguba spomina, navadno za pomembne sveže dogodke, ki niso vzročno povezani z 

organskimi motnjami, je pa ta spominska vrzel prevelika, da bi jo mogli razložiti z običajno pozabljivostjo ali 

utrujenostjo. Amnezija je običajno osredotočena na travmatske dogodke, kot so nesreče ali nepričakovana 

izguba bližnjega, in je navadno delna in selektivna. Kompletna in generalizirana amnezija je redka in običajno 

del fuge (F44.1). 

Če je tako, velja motnjo uvrstiti kot takšno. Ta diagnoza naj se ne postavi, če obstajajo organske možganske 

motnje, zastrupitev ali ekstremna utrujenost. 



 

 

Izključeno: amnestična motnja, izzvana z alkoholom ali drugačno psihoaktivno snovjo (F10–F19 s skupnim      

četrtim mestom .6) 

  amnezija: 

  • BDO (R41.3) 

  • anterogradna (R41.1) 

  • retrogradna (R41.2) 

  nealkoholni organsko amnestični sindrom (F04.9) 

  postiktalna amnezija pri epilepsiji (G40.–) 

F44.1 Disociativna fuga 
Disociativna fuga ima vse značilnosti disociativne amnezije, poleg tega pa še namerno potovanje prek 

običajnega vsakodnevnega okvira. Čeprav ima pacient v obdobju fuge amnezijo, je njegovo vedenje v tem 

času lahko za neodvisne opazovalce docela urejeno. 

Izključeno:  postiktalna fuga pri epilepsiji (G40.-) 

F44.2 Disociativni stupor 
Disociativni stupor diagnosticiramo na osnovi hudega zmanjšanja ali pa odsotnosti hotnega gibanja in 

normalnega odzivanja na zunanje dražljaje, kot so luč, hrup in dotik, pri čemer pa preiskava in drugi 

pregledi ne odkrijejo nikakršnih znakov telesnih vzrokov. Dodatno obstajajo še pozitivni znaki 

psihogeneze zaradi nedavnih stresnih dogodkov ali problemov. 

Izključeno: organska katatonska motnja (F06.1) 

  stupor: 

  • BDO (R40.1) 

  •  katatonski (F20.2) 

  •  depresivni (F31–F33) 

  • manični (F30.2) 

F44.3 Stanja transa in motnje obsedenosti 
Motnje, pri katerih obstaja začasna izguba osebne identitete in polnega zavedanja svojega okolja. Sem se 

vključijo samo stanja transa, ki so neprostovoljna in nezaželena, ter potekajo zunaj religiozno in kulturno 

sprejetih okoliščin. 

Izključeno:  stanja, povezana z(s): 

  • akutnimi in prehodnimi duševnimi motnjami (F23.–) 

  • organsko osebnostno motnjo (F07.0) 

  • postkomocijskim sindromom (F07.2) 

  • zastrupitvijo s psihoaktivno substanco (F10–F19 s skupnim četrtim mestom.0) 

  • shizofrenijo (F20.–) 

F44.4 Disociativne motorične motnje 
Najpogostejše slike so izguba sposobnosti gibanja nasploh ali z delom uda ali z udi. Možna je zelo velika 

podobnost z vsakovrstnimi oblikami ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartije, diskinezije, napadov ali 

paralize. 

Psihogena: 

•  afonija 

•  disfonija 

F44.5 Disociativne konvulzije 
Disociativne konvulzije lahko zelo posnemajo epileptične napade, kar zadeva gibe, pa so redki ugriz jezika, 

obtolčenje pri padcu in uhajanje urina; zavest je ohranjena ali pa jo nadomesti stanje stuporja ali transa. 

F44.6 Disociativna anestezija in izguba senzibilnosti 



 

 

Anestetični predeli kože so često omejeni očitno po pacientovi predstavi o telesnih funkcijah, ne pa tako, 

kot uči medicinska znanost. Včasih se opažajo tudi svojske disociacije v posameznih modalitetah kožnega 

občutka, takšne, da jih ni mogoče uskladiti z zakonitostmi nevroloških okvar. Izgubo senzibilitete lahko 

spremlja pritoževanje nad parestetičnimi občutki. Izguba vida in sluha je pri disociativnih motnjah redkokdaj 

popolna. 

Psihogena gluhost 

F44.7 Mešane disociativne [konverzivne] motnje 
Kombinacija motenj, opredeljenih v F44.0–F44.6 

F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje 

F44.80 Ganserjev sindrom 

F44.81 Motnja multiple osebnosti 

F44.82 Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci 

F44.88 Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje 
Psihogena zmedenost 

F44.9 Disociativna [konverzivna] motnja, neopredeljena 

F45 Somatoformne motnje 

Glavna značilnost je pogosto pojavljanje telesnih simptomov skupaj z vztrajnimi zahtevami po zdravniških 

preiskavah, navzlic večnim negativnim izvidom in zagotavljanju zdravnikov, da simptomi nimajo nobene telesne 

osnove. Če kake telesne motnje le obstajajo, ne pojasnijo narave in obsega simptomov oziroma stiske in 

zaskrbljenosti pacienta. 

Izključeno: disociativne motnje (F44.–) 

  puljenje las (F98.4) 

  elkanje (F80.0) 

  šešljanje (F80.8) 

  grizenje nohtov (F98.8) 

  psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, ki so uvrščene drugje (F54) 

  seksualna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen (F52.–) 

  sesanje palca (F98.8) 

  tiki (v otroštvu in adolescenci) (F95.–)  

  Touretteov sindrom (F95.2)  

  trihotilomanija (F63.3) 

F45.0 Somatizacijska motnja 
Glavne značilnosti so multipli, ponavljajoči in često spreminjajoči se telesni simptomi, ki trajajo vsaj dve leti. 

Večina pacientov ima dolgo in zapleteno anamnezo, tako s primarno kot s specialistično zdravstveno službo, 

ki sta opravili številne preiskave ali pa eksplorativne operacije, a so vse ostale brez rezultata. Simptomi se 

lahko nanašajo na kateri koli telesni del ali sistem. Potek motnje je kroničen in valujoč in je često povezan z 

razdorom v socialnem, medosebnem in družinskem življenju. Kratkotrajne (manj kot dve leti) in manj izrazite 

simptome te vrste lahko uvrstimo pod nediferencirane somatoformne motnje (F45.1). 

Multipla psihosomatska motnja 

Briquetova motnja 

Izključeno:  simuliranje (Z76.5) 



 

 

F45.1 Nediferencirana somatoformna motnja 
Če  so somatoformne pritožbe  številne, raznolike in dolgotrajne, vendar tipična klinična slika 

somatizacijske motnje ni popolna, upoštevamo diagnozo nediferencirane somatoformne motnje. 

Nediferencirana psihosomatska motnja 

F45.2 Hipohondrična motnja 
Bistvena značilnost je trajna preokupacija z možnostjo, da ima prizadeti eno ali več resnih in progresivnih 

telesnih motenj. Osebe se stalno pritožujejo nad telesnimi boleznimi ali so nenehno preokupirane s svojim 

telesnim videzom. Normalne ali vsakdanje občutke ali nepomenbne telesne posebnosti često opisujejo kot 

abnormne in zaskrbljujoče, pozornost pa je navadno usmerjena na enega ali dvoje organov ali telesnih 

sistemov. Često sta prisotni tudi izrazita depresija in bojazen, ki opravičita dodatne diagnoze. 

Telesno-dismorfična motnja  

Dismorfofobija (neblodnjava)  

Hipohondrična nevroza 

Hipohondriaza 

Nozofobija 

Izključeno: blodnjava dismorfofobija (F22.8) 

    utrjene blodnje o telesnih funkcijah in zunanjosti (F22.–) 

F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija 

Pacient opisuje simptome, kot da izvirajo iz telesne motnje kakega sistema ali organa, ki ga v glavnem ali v 

celoti nadzoruje avtonomno živčevje, tj. kardiovaskularnega, gastrointestinalnega, respiratornega in 

urogenitalnega sistema. Simptomi so navadno dvoje vrst, od katerih pa nobena ne kaže na kako telesno 

motnjo organa ali sistema. Prvič so to pritožbe, ki temeljijo na objektivnih znakih avtonomnega vzburjenja, 

kot so palpitacije, potenje, zardevanje, tremor in izražanje strahu in zaskrbljenosti glede morebitne telesne 

motnje. Drugič pa gre za subjektivne pritožbe nespecifične in spremenljive narave, kot so bežne bolečine 

in senzacije, npr. pečenja, teže, utesnjenosti in občutkov napihnjenosti ali raztegnjenosti, kar pacient 

pripisuje določenemu organu ali sistemu. 

Izključeno:  psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje (F54) 

F45.30 Somatoformna avtonomna disfunkcija,neopredeljen organ ali sistem 

F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija,srce in srčnožilni sistem 
Srčna nevroza 

Da Costov sindrom 

Nevrocirkulatorna astenija 

F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila 
Gastrična nevroza 

Psihogene oblike: 

• aerofagijae 

• dispepsije 

• pilorospazme 

F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila 
Psihogene oblike 

• driske 

• flatulence 

• sindroma preobčutljivega črevesja 

F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala 



 

 

Psihogene oblike: 

• kašlja 

• kolcanja 

• hiperventilacije 

F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila 
Psihogene oblike: 

• dizurije 

• pogostejšega uriniranja 

F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem 

F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov 

F45.4 Trajna somatoformna bolečinska motnja 
Predominantno se pritožujejo nad trajno hudo in zaskrbljujočo bolečino, ki je ni mogoče razložiti s kakim 

fiziološkim procesom ali telesno motnjo in ki nastopa v povezavi s čustvenim konfliktom ali psihosocialnimi 

problemi, kar zadostuje za sklep, da so prav to poglavitni vzročni vplivi. Rezultat je navadno  očitno povečana 

opora  in  pozornost,  tako  domača kot  zdravniška. Bolečine, o kateri se domneva, da je psihogenega izvora 

in se javlja med depresivnimi motnjami ali shizofrenijo, naj ne bi vključevali v ta okvir. 

Psihalgija 

Psihogena(-i): 

• bolečina v hrbtu 

•  glavobol 

Somatoformna bolečinska motnja 

Izključeno: bolečina v hrbtu BDO (M54.9) 

  bolečina: 

 • BDO (R52.9) 

 •  akutna (R52.0) 

 •  kronična (R52.2) 

 •  neznosna (R52.1) 

 tenzijski glavobol (G44.2) 

F45.8 Druge somatoformne motnje 
Vsaka druga motnja občutkov, funkcije in vedenja, ki ni povezana s telesnimi motnjami, ki jih ne posreduje 

avtonomni živčni sistem, je pa omejena na specifične sisteme ali dele telesa in je časovno tesno povezana z 

dogodki in s problemi stresnega dogodka. 

Psihogena(-i): 

• dismenoreja 

• disfagija, ki vključuje fenomen »histeričnega globusa« 

• pruritus 

•  tortikolis 

Škrtanje z zobmi 

F45.9 Somatoformna motnja, neopredeljena 
Psihosomatska motnja BDO 

F48 Druge nevrotske motnje 

F48.0 Nevrastenija 
O tem, kako se kaže ta motnja, obstajajo pomembne kulturne variante; poznamo dvoje glavnih tipov, ki se 

precej prekrivata. Pri enem tipu je glavna značilnost povečana utrudljivost pri duševnem naporu, često 



 

 

povezana z upadom delovne storilnosti ter obvladovanja vsakodnevnih dolžnosti. Duševna utrudljivost je 

opisana kot neprijeten vdor asociacij in spominov, ki človeka odkrenjajo, kot težava pri usmerjanju pozornosti 

in na splošno neučinkovito razmišljanje. Pri drugem tipu te motnje je poudarjen občutek telesne šibkosti in 

izčrpanosti že po najmanjšem naporu, spremljanem še z občutki mišičnih bolečin in nesposobnostjo sprostitve. 

Pri obeh tipih je običajna še vrsta drugih neprijetnih telesnih občutkov, kot vrtoglavost, tenzijski glavoboli in 

občutek splošne nestabilnosti. Običajna je še zaskrbljenost zaradi upadanja duševnega in telesnega ugodja, 

razdražljivost, anhedonija in različne manj izrazite stopnje depresije in bojazni. Često je moteno tudi spanje v 

svojih inicialnih in srednjih fazah, včasih pa izstopa hipersomnija. 

Sindrom utrujenosti 

Če želimo opredeliti prejšnjo telesno bolezen, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  astenija BDO (R53) 

   izgorelost (Z73.0) 

   slabo počutje in utrujenost (R53)  

   postvirozni sindrom utrujenosti (G93.3)  

   psihastenija (F48.8) 

F48.1 Sindrom depersonalizacije-derealizacije 
Redka motnja, pri kateri se oseba spontano pritožuje, da so njeno duševno funkcioniranje, telo ali okolje tako 

spremenjeni v svoji kvaliteti, da so neresnični, odmaknjeni ali avtomatizirani. Med različnimi fenomeni 

sindroma se pacienti pogosto pritožujejo nad izgubo čustvovanja in občutki odtujenosti ali odmaknjenosti od 

lastnega razmišljanja, svojega telesa ali resničnega sveta. Navzlic dramatični naravi izkušnje se oseba zaveda 

nerealnosti spremembe. Senzorij je normalen, prav tako tudi sposobnost čustvenega izraza. 

Depersonalizacijski oziroma derealizacijski simptomi se lahko pojavljajo kot del diagnostično jasnih 

shizofrenskih, depresivnih, fobičnih ali obsesivno-kompulzivnih motenj. V takšnih primerih naj se diagnoza 

nanaša na glavno motnjo. 

F48.8 Druge opredeljene nevrotske motnje 
Dhatov sindrom 

Zaposlitvena nevroza, ki vključuje grafospazem 

Psihastenija  

Psihastenična nevroza  

Psihogena sinkopa 

 

F48.9 Nevrotska motnja, neopredeljena 
Nevroza BDO  

VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJAMI IN TELESNIMI 
DEJAVNIKI 
(F50–F59) 

F50 Motnje prehranjevanja 

Izključeno: anoreksija BDO (R63.0) 

 hranjenje: 

•  težave pri prehranjevanju in neurejena prehrana (R63.3) 

•  motnja v detinstvu in otroštvu (F98.2) 

polifagija (R63.2) 

F50.0 Anorexia nervosa 



 

 

Motnja, za katero je značilna načrtovana izguba teže, ki jo uvaja in vzdržuje pacient. Pojavlja se največkrat pri 

adolescentnih dekletih in mladih ženskah, vendar tudi pri adolescentnih fantih in otrocih, ki se bližajo puberteti, 

pa tudi pri starejših ženskah vse do menopavze. Motnja je povezana s specifično psihopatologijo, pri kateri 

ostaja bojazen pred debelostjo in mlahavostjo telesa kot vsiljiva nadvrednostna ideja, pacienti pa si 

postavljajo sami svoj nizki prag telesne teže. Opažamo različno izrazito podhranjenost s sekundarnimi 

endokrinimi ter metaboličnimi spremembami in motnjami telesne funkcije. Simptomi vključujejo omejeno 

izbiro diet, pretirano vadbo, provocirano bruhanje in defekacijo ter uporabo sredstev za dušenje apetita in 

diuretikov. 

Izključeno:  izguba apetita: 

  • BDO  (R63.0) 

  •  psihogena (F50.8) 

F50.1 Atipična anorexia nervosa 
Motnje, ki razodevajo nekatere značilnosti bolezni anorexia nervosa, pri katerih pa globalna klinična slika ne 

opravičuje te diagnoze. Npr., enega od ključnih simptomov, kot je amenoreja ali izrazit strah pred debelostjo, 

lahko ni pri dokajšnji izgubi teže in pri vedenju, ki izraža težnjo po zmanjšanju teže. Te diagnoze ne gre 

postavljati pri znanih telesnih motnjah, ki se povezujejo z izgubo telesne teže. 

50.2 Bulimia nervosa 
Sindrom, za katerega so značilna ponavljajoča se obdobja preobjedanja in pretirane skrbi za nadzorovanje 

telesne teže, kar vodi v svojski vzorec preobjedanja, ki mu sledi bruhanje in uporaba odvajal. Ta motnja ima 

mnoge psihološke značilnosti skupne z nervozno anoreksijo, vključno pretirano skrb za videz in težo telesa. 

Ponavljajoče se bruhanje rado izzove motnjo v razmerju telesnih elektrolitov ter druge telesne zaplete. V 

anamnezi pogostoma, venar ne vedno, zasledimo podatke o že neki zgodnejši epizodi nervozne anoreksije, 

interval med to epizodo in sedanjo motnjo obsega od nekaj mesecev do več let. 

Bulimija BDO 

Hyperorexia nervosa 

F50.3 Atipična nervozna bulimija 
Motnje, ki kažejo nekatere značilnosti nervozne bulimije, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje 

te diagnoze. Npr., pojavljajo se lahko obdobja preobjedanja in zloraba odvajal brez pomembne spremembe 

telesne teže, lahko pa tudi ni tipično pretirane skrbi za podobo in težo telesa. 

F50.4 Preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami 
Preobjedanje zaradi stresnih dogodkov, kot je izguba bližnjega, nesreča, rojstvo otroka itd. 

Psihogeno preobjedanje 

Izključeno:  debelost (E66.-) 

F50.5 Bruhanje, povezano z drugimi duševnimi motnjami 
Ponavljajoče se bruhanje, ki nastopa pri disociativnih motnjah (F44.–) in hipohondrični motnji (F45.2) in ki 

ga ne povzročajo le stanja, ki so uvrščena zunaj tega poglavja. Ta podkategorija se lahko uporablja dodatno k 

O21.– (ekscesivno bruhanje v nosečnosti), če prevladujejo kot vzrok ponavljajočega se bruhanja v nosečnosti 

čustveni dejavniki. 

Psihogeno bruhanje 

Izključeno:   navzea (R11) 

bruhanje BDO (R11) 

F50.8 Druge motnje prehranjevanja 
Pica pri odraslih 



 

 

Psihogena izguba apetita 

Izključeno:  pica v detinstvu in otroštvu (F98.3) 

F50.9 Motnja hranjenja, neopredeljena 

F51 Neorganske motnje spanja 

V mnogih primerih je motnja spanja eden od simptomov drugačne motnje, bodisi duševne ali telesne. Če je 

motnja spanja pri določeni osebi neodvisno stanje ali pa preprosto ena od oblik kake druge motnje, ki je 

uvrščena drugje, bodisi v tem poglavju ali v drugih, jo lahko določimo na osnovi njene klinične prezentacije 

in njenega poteka, ali tudi glede na terapevtski vidik in glede na prednost v času posveta. Na splošno: če je 

motnja spanja ena od glavnih pritožb in gledamo nanjo kot na samostojno motnjo, naj se ta koda uporablja 

skupaj z drugimi ustreznimi diagnozami, ki opisujejo psihopatologijo in patofiziologijo, ki se kaže v danem 

primeru. Ta kategorija vključuje le tiste motnje spanja, pri katerih so čustveni dejavniki pojmovani kot 

primarni dejavniki in ki niso opredeljeni kot posledica telesnih motenj, uvrščenih drugje. 

Izključeno:  motnje spanja (organske) (G47.-) 

F51.0 Neorganska insomnija 
Stanje nezadostne količine in/ali kvalitete spanja, ki traja že  dalj časa, vključuje pa tudi oteženo  zaspanje, 

vztrajanje v spanju ali pa zgodnje dokončno prebujanje. Nespečnost je običajen simptom mnogih duševnih 

in telesnih motenj in jo lahko uvrstimo sem kot dodatek k temeljni motnji samo, če obvladuje klinično sliko. 

Izključeno:  insomnija (organska) (G47.0) 

F51.1 Neorganska hipersomnija 
Hipersomnija se definira kot stanje bodisi pretirane zaspanosti v dnevnem času in napadov spanja (ki ne 

gredo na račun neustrezne količine spanja) ali podaljšanega prehoda v povsem budno stanje po prebujenju. 

Pri odsotnosti organskega dejavnika kot vzroka hipersomnije je to stanje navadno povezano z duševnimi 

motnjami. 

Izključeno:  hipersomnija (organska) (G47.1) 

narkolepsija (G47.4) 

F51.2 Neorganska motnja razporeditve spanja in budnosti 
Pomanjkanje sinhronosti med razporeditvijo spanja in bedenja in razporeditvijo spanja in bedenja, ki je 

zaželena v človekovem okolju, in se kaže v pritoževanju nad insomnijo ali hipersomnijo. 

Psihogena inverzija: 

• cirkadianega   }  

• niktohemeralnega  } ritma 

• spalnega  }  

Izključeno:  motnje v razporeditvi spanja in budnosti (organske) (G47.2) 

F51.3 Hoja v spanju [somnambulizem] 
Stanje spremenjene zavesti, pri katerem so pojavi spanja in budnosti prepleteni. V času epizode 

somnambulizma vstane človek s postelje, navadno v času prve tretjine nočnega spanja in hodi okoli, pri čemer 

kaže nizko raven zavesti, reaktivnosti in motorične spretnosti. Ko se prebudi, se navadno dogodka ne 

spominja. 

F51.4 Nočni strahovi [pavor nocturnus] 
Nočne epizode hude groze in panike, povezane s kričanjem, nemirom in intenzivnim avtonomnim agiranjem. 

Oseba sede, vstane, navadno v prvi tretjini nočnega spanja, s paničnim krikom. Često plane k vratom, kot bi 



 

 

poskušala zbežati, čeprav zelo redkokdaj zapusti sobo. Spomin na dogodek – če sploh obstaja – je zelo 

omejen (navadno na eno ali dve fragmentarni duševni podobi). 

F51.5 Nočne more 
Sanjske izkušnje, obremenjene z bojaznijo ali kar grozo. Ohranjen je precej podroben spomin na sanje. Sanjska 

izkušnja je zelo živa in navadno vključuje teme, v katerih gre za ogroženo preživetje, varnost ali 

samospoštovanje. Kar pogosto se iste ali podobne grozljive moreče sanjske izkušnje ponavljajo. V času tipične 

epizode obstaja določena stopnja avtonomnega agiranja, ni pa pomembnega verbalnega reagiranja ali 

motorične vznemirjenosti. Po prebujenju je človek hitro spet boder in orientiran. 

Motnje s sanjsko bojaznijo 

F51.8 Druge neorganske motnje spanja 

F51.9 Neorganska motnja spanja, neopredeljena 
Emocionalna motnja spanja BDO 

F52 Spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen 

Spolna disfunkcija zajema različne okoliščine, v katerih človek ni sposoben sodelovati v spolnih odnosih, kot bi 

želel (ali želela). Spolna odzivnost je psihosomatsko dogajanje. Kot vzročni dejavniki pri seksualni disfunkciji 

pa so navadno udeležena tako duševna kot telesna dogajanja. 

Izključeno:  Dhatov sindrom (F48.8) 

F52.0 Pomanjkanje ali izguba spolne želje 
Izguba spolne želje je osnovni problem, ne pa sekundarni pri drugih spolnih težavah, kot sta npr. erektilna 

nesposobnost ali disparevnija. 

Frigidnost 

Hipoaktivna spolna želja 

F52.1 Seksualna averzija in pomanjkanje seksualnega uživanja 
Bodisi da pričakovanje spolnega odnosa ustvari bojazen ali močen strah in se zaradi tega individuum izogiba 

spolnih aktivnosti (seksualna averzija), ali pa spolni odzivi sicer navzven potekajo normalno in tudi pride do 

orgazma, vendar pri tem primanjkuje ustreznega užitka (pomanjkanje seksualnega uživanja). 

Anhedonija (seksualna) 

F52.2 Neuspešnost genitalnega odziva 
Glavni problem je pri moškem erektilna disfuncija (težava pri razvijanju in vzdrževanju erekcije, ki bi bila 

primerna za zadovoljiv spolni odnos). Pri ženskah je poglavitni problem suhost vaginalne sluznice. 

Motnja seksualnega vzburjenja pri ženski 

Erektilna motnja pri moškem 

Psihogena impotenca 

Izključeno:  impotenca organskega izvora (N48.4) 

F52.3 Orgazmična disfunkcija 
Orgazem se bodisi ne pojavi ali pa je izrazito zakasnel. 

Zavrti orgazem (moški, ženski)  

Psihogena anorgazmija 

F52.4 Prezgodnja ejakulacija 
Nesposobnost nadzorovati ejakulacijo tako, da bi oba partnerja uživala  v spolnem odnosu. 



 

 

F52.5 Neorganski vaginizem 
Krč mišic pelvičnega dna, ki obkrožajo vagino, kar povzroči okluzijo vaginalnega ustja. Vstop penisa je 

bodisi onemogočen ali pa boleč. 

Psihogeni vaginizem 

Izključeno:  vaginizem (organski) (N94.2) 

F52.6 Neorganska disparevnija 
Disparevnija (ali bolečina pri spolnem odnosu) nastopa tako pri ženskah kot pri moških. Često jo je mogoče 

povezati z lokalno patologijo in jo je treba potem ustrezno kategorizirati v okviru patologije. Ta kategorija naj 

se uporabi samo, če ni primarne neorganske spolne disfunkcije (npr. vaginizem ali vaginalna suhost). 

Psihogena disparevnija 

Izključeno:  disparevnija (organska) (N94.1) 

F52.7 Prekomerni spolni nagon 
Nimfomanija 

Satiriaza 

F52.8 Druge vrste spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen 

F52.9 Neopredeljena spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen 

F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem), ki niso 
uvrščene drugje 
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Ta  kategorija  vključuje le  duševne motnje,  povezane  s  puerperijem  (z začetkom v šestih tednih od 

poroda), ki ne izpolnjujejo kriterijev za motnje, uvrščene kje drugje v tem poglavju, bodisi ker ni na voljo 

dovolj informacij, ali pa zato, ker so prisotne posebne dodatne klinične značilnosti, zaradi katerih njihova 

uvrstitev drugje ne bi bila ustrezna. 

F53.0 Blage duševne ali vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje 
Depresija: 

• postnatalna BDO 

• postpartalna BDO 

F53.1 Hujše duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje 
Poporodna psihoza BDO 

F53.8 Druge duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje 
Poporodna: 

• otožnost   }  

• disforija   }  BDO 

• motnja razpoloženja }  

• žalost   }   

F53.9 Poporodna duševna motnja, neopredeljena 

F54 Psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi  drugje 

Ta kategorija naj se uporablja za zapisovanje prisotnosti psiholoških ali vedenjskih vplivov, o katerih 

domnevamo, da so imeli pomembno vlogo v etiologiji telesnih motenj, ki jih lahko uvrstimo v druga poglavja. 

Duševne motnje, ki od tod izvirajo, so navadno blage in često dolgotrajnejše (zaskrbljenost, čustveni 

konflikt, strah) in same po sebi ne opravičujejo uporabe katerekoli katerogije iz tega poglavja. 



 

 

Primeri uporabe te kategorije so: 

• astma F54 in J45.– 

• dermatitis F54 in L23–L25 

• želodčni čir F54 in K25.– 

• mukozni kolitis F54 in K58.– 

• ulcerozni kolitis F54 in K51.– 

• urtikarija F54 in L50.– 

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na telesna stanja 

Če želimo opredeliti pridruženo telesno motnjo, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  tenzijski glavobol (G44.2) 

F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

Tu bi lahko upoštevali dolgo vrsto zdravil in ljudskih sredstev, posebno pomembne skupine pa so: a) 

psihotropne snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, kot npr. antidepresivi, b) odvajala in c) analgetiki, ki jih je 

mogoče dobiti brez recepta, kot npr. aspirin in paracetamol. 

Trajno uživanje teh snovi se pogosto povezuje z nepotrebnim obiskovanjem zdravnikov in njihovih 

sodelavcev, včasih pa to zlorabo spremljajo škodljivi telesni učinki teh snovi. Poskusi, da bi odvrnili človeka s 

prepričevanjem ali prepovedjo od uporabe teh snovi, pogosto naletijo na odpor; za odvajala in analgetike se to 

utegne dogajati kljub opozorilom, da taka zloraba lahko npr. povzroči okvaro ledvic ali elektrolitske motnje, ne 

odvrne pa od zlorabe včasih celo to, da so se pri pacientu take organske okvare že razvile. Čeprav je navadno 

očitno, da pri pacientu obstaja močna motivacija za jemanje snovi, se odvisnost ali abstinenčni simptomi ne 

razvijejo kot pri psihoaktivnih snoveh, ki so opredeljene v F10–F19. 

Zasvojenost z odvajali 

Zloraba: 

• antacidov 

• zeliščnih in ljudskih zdravil 

• steroidov ali hormonov 

• vitaminov 

Izključeno: zloraba psihoaktivnih snovi, ki povzročajo zasvojenost (F10–F19) 

F55.0 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antidepresivi 

F55.1 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, laksativi 

F55.2 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, analgetiki 

F55.3 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antacidi 

F55.4 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, vitamini 

F55.5 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, steroidi ali hormoni 

F55.6 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, določena zeliščna ali ljudska zdravila 

F55.8 Druge snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

F55.9 Neopredeljena zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

F59 Neopredeljeni vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 



 

 

Psihogena fiziološka disfunkcija BDO 

 

MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI 
(F60–F69) 

Ta sklop vključuje raznovrstna stanja in vzorce vedenja, ki so klinično pomembni in bi lahko postali trajni in se pojavljajo 

kot izraz značilnega življenjskega  sloga posameznika ter načina povezovanja z drugimi. Nekatera od teh stanj in vzorcev 

vedenja se pokažejo že zgodaj v posameznikovem razvoju kot rezultat tako konstitucionalnih dejavnikov kot družbenih 

izkušenj, medtem ko so druga pridobljena kasneje v življenju. Specifične osebnostne motnje (F60.–), mešane in drugačne 

osebnostne motnje (F61.–) ter dolgotrajne osebnostne spremembe (F62.–) so globoko zakoreninjene, prav tako dolgotrajni 

osebnostni vzorci, ki se kažejo kot neupogljivi odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih razmer. Predstavljajo 

skrajne in značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v dani kulturi zaznava, misli, čuti in zlasti, kako se 

povezuje z drugimi. Takšni vedenjski vzorci težijo k stalnosti in obsegajo številna področja vedenja in duševnega 

funkcioniranja. Često, ne pa vedno, so povezani z različnimi stopnjami subjektivne stiske in problemi družbene 

učinkovitosti. 

F60 Specifične osebnostne motnje 
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To so resne motnje osebnosti in vedenjskih teženj posameznika; ne izhajajo neposredno iz bolezni, poškodbe 

ali drugačne okvare možganov ali kake drugačne duševne motnje; navadno vključujejo več področij 

osebnosti; skoraj vselej so povezane z izrazito osebno stisko in razdorom z družbo; navadno se kažejo od 

otroštva ali adolescence in se nadaljujejo skozi odraslo dobo. 

F60.0 Paranoidna osebnostna motnja 
Gre za osebnostno motnjo, ki jo označuje pretirana občutljivost za različne zapreke, nespravljivost zaradi 

žalitev; sumnjičavost in težnja k izkrivljanju izkušenj zaradi napačnega razlaganja nevtralnih ali prijateljskih 

dejanj drugih kot sovražna ali prezirljiva; ponavljajoča se neutemeljena sumničenja glede zakončeve ali 

partnerjeve spolne zvestobe; značilna je tudi borbena in trdovratna zahteva po osebnih pravicah. Često je 

prisoten pretirano močan občutek samopomembnosti in občutek, da se stvari njega tičejo. 

Osebnostna (motnja): 

• eksplozivno paranoidna 

•  fanatična 

•  kverulantska 

•  paranoidna 

• senzitivno blodnjava 

 

Izključeno:  paranoja: 

• BDO (F22.0) 

• kverulantska (F22.8) 

paranoidna(-o): 

•  psihoza (F22.0) 

• shizofrenija (F20.0) 

• stanje (F22.0) 

F60.1 Shizoidna osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero je značilen umik iz čustvenih, socialnih in drugačnih stikov, nagnjenost do 

fantazije, samotarskih dejavnosti in introspekcija. Sposobnost izražanja čustev in doživljanja ugodja je 

omejena. 



 

 

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5) 

  blodnjava motnja (F22.0) 

  shizoidna motnja v otroštvu (F84.5) 

  shizofrenija (F20.–) 

  shizotipska motnja (F21) 

F60.2 Disocialna osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero je značilno neupoštevanje družbenih obveznosti in popolna nezainteresiranost za 

čustva drugih. Med vedenjem in veljavnimi družbenimi normami je veliko neskladje. Neugodne izkušnje, 

vključno s kaznovanjem, vedenja zlahka ne preoblikujejo. Toleranca do neuspehov je nizka, prav tako prag 

za sprostitev agresivnosti, vključno z nasiljem; obstaja tendenca h grajanju drugih in k verjetnim 

racionalizacijam vedenja, ki spravlja pacienta v spore z družbo. 

Osebnostna motnja: 

• amoralna 

•  antisocialna 

•  asocialna 

•  psihopatska 

•  sociopatska 

Izključeno: motnje vedenja (F91.–) 

  čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (F60.3) 

F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost 

Osebnostna motnja, za katero je značilna težnja k impulzivnemu agiranju, ne glede na posledice; razpoloženje 

je nepredvidljivo in muhasto. Obstaja nagnjenje k izbruhom čustev in nesposobnost nadzorovanja vedenjskih 

eksplozij. Kaže se nagnjenost k prepirljivosti in sporom z drugimi, zlasti še, če se impulzivna dejanja 

onemogočajo ali nadzorujejo. Mogoče je razlikovati dvoje tipov: impulzivni tip, ki ga označuje v glavnem 

čustvena neuravnovešenost in slabo obvladovanje hotnih vzgibov, in »borderline« tip, za katerega so poleg 

tega značilne še motnje v samopodobi, ciljih in notranjih preferencah, kronično občutje praznine, intenzivni in 

nestabilni medosebni odnosi in nagnjenost k samodestruktivnemu vedenju s samomorilnimi gestami in poskusi. 

Izključeno: disocialna osebnostna motnja (F60.2) 

F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip 
Osebnostna motnja: 

• agresivna 

• eksplozivna 

F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip 

F60.4 Histrionična osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero je značilno plitvo in labilno čustvovanje, dramatiziranje, teatralnost, pretirano 

izražanje čustev, sugestibilnost, egocentričnost, razbrzdanost, pomanjkanje upoštevanja drugih, pretirana 

ranljivost in nenehno hlepenje po upoštevanju, pozornosti in vzburjenju. 

 

Osebnost (motnja): 

•  histerična 

•  psihoinfantilna 

F60.5 Anankastična osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero so značilna čustva dvoma, težnje po popolnosti, pretirana vestnost, zadrževanje 

pri podrobnostih in pretirano ukvarjanje z njimi, svojeglavost, opreznost in togost. Javljajo se lahko trdovratne 

in nezaželene misli ter impulzi, ki pa ne dosežejo stopnje obsesivno-kompulzivne motnje. 



 

 

Osebnost (motnja): 

•  kompulzivna 

•  obsesivna 

• obsesivno-kompulzivna 

Izključeno:  obsesivno-kompulzivna motnja (F42.-) 

F60.6 Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero so značilna občutja napetosti in zaskrbljenosti, negotovosti in manjvrednosti. 

Obstaja nenehno hrepenenje po tem, da bi bil ljubljen in sprejet, preobčutljivost za odklonitev in kritiko, 

osiromašelost osebnih stikov in navezanosti, težnja k izogibanju določenim aktivnostim s poudarjanjem 

možnih nevarnosti ali tveganj v vsakdanjem življenju 

F60.7 Odvisnostna osebnostna motnja 
Osebnostna motnja, za katero je značilno popolno zanašanje na druge ljudi pri sprejemanju večjih ali manjših 

odločitev, velik strah pred tem, da bi jih kdo zapustil, občutje nebogljenosti in nesposobnosti, pasivno 

podrejanje željam starejših in drugih ter šibek odziv na zahteve vsakdanjega življenja. Kaže se pomanjkanje 

vitalnosti na intelektualnem in emocionalnem področju. Pogosta je težnja prevaliti odgovornost na druge. 

Osebnost (motnja): 

•  astenična 

•  nezadostnosti 

•  pasivna 

•  malodušnosti 

F60.8 Druge specifične osebnostne motnje 
Osebnost (motnja): 

• ekscentrična 

• tipa »haltlos« 

• nezrela 

• narcistična 

• pasivno agresivna 

•  psihonevrotska 

F60.9 Osebnostna motnja, neopredeljena 
Karakterna nevroza BDO  

Patološka osebnost BDO 

F61 Mešane in druge osebnostne motnje 

Ta katerogija je namenjena osebnostnim motnjam, ki so pogostoma moteče, 

vendar ne razodevajo specifičnih simptomnih vzorcev, ki označujejo motnje, opisane v F60.–. Rezultat tega 

je, da jih je često težje diagnosticirati kot pa motnje v okviru F60.–. 

Primeri vključujejo: 

•  mešane osebnostne motnje z značilnostmi nekaterih motenj v F60.–, vendar brez prevladujočega niza 

simptomov, ki bi dopuščali bolj specifično diagnozo 

• moteče osebnostne spremembe, ki se jih ne da uvrstiti v F60.– ali F62.– in se jih da upoštevati kot 

sekundarne h glavni diagnozi kake afektivne ali anksiozne motnje. 

Izključeno:  poudarjene osebnostne značilnosti (Z73.1) 

F62 Trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski poškodbi in bolezni 

Motnje odrasle osebnosti in vedenja, ki so se razvile pri osebah brez kakih prejšnjih osebnostnih motenj, 

potem ko so bile izpostavljene katastrofičnemu ali izrednemu prolongiranemu stresu, ali kot posledica hude 



 

 

psihiatrične bolezni. Te diagnoze naj se postavijo le, če je očitna jasna in trajna sprememba v človekovem vzorcu 

zaznavanja okolja in sebe, ter razmišljanja o tem. Osebnostna sprememba naj bi bila izrazita in povezana z 

neprožnim, slabo prilagojenim vedenjem, ki ga pred patogeno izkušnjo ni bilo. Sprememba naj ne bi bila 

neposredna podoba kake druge duševne motnje ali residualnega simptoma kakršne koli predhodne duševne 

motnje. 

Izključeno:  osebnostna in vedenjska motnja zaradi možganske bolezni, poškodbe ali disfunkcije (F07.-) 

F62.0 Trajna osebnostna spremenjenost po katastrofični izkušnji 
Trajna osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti po doživetju katastrofičnega stresa. Stres bi 

moral biti tako izjemen, da ne bi bilo potrebno predpostavljati še kake osebne ranljivosti, da bi razložili močen 

učinek na osebnost. Motnja se kaže kot somožna in nezaupljiva naravnanost do sveta, umik iz družbe, 

občutje praznine in brezupa, kronični občutek, da si nekje »na robu«, kot da si nenehno ogrožen, in 

odtujenost. Pred tem tipom osebnostne spremenjenosti je pacient lahko doživel posttravmatsko motnjo po 

stresu (F43.1). 

Osebnostna spremenjenost po: 

•  izkušnjah v koncentracijskem taborišču 

•  katastrofah 

•  prolongiranem(-i): 

• ujetništvu z grozečo možnostjo, da bi bil ubit 

•  izpostavljenosti situacijam življenjske ogroženosti, kot je biti žrtev terorizma 

•  mučenju 

Izključeno:  posttravmatska stresna motnja (F43.1) 

F62.1 Trajna osebnostna spremenjenost po duševni bolezni 
Osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti in jo je pripisati travmatski izkušnji trpljenja zaradi hude 

duševne bolezni. Spremenjenosti ni mogoče razložiti s kako prejšnjo osebnostno motnjo in jo je treba 

razločevati od residualne shizofrenije in drugih stanj nepopolnega ozdravljenja po predhodni duševni motnji. 

Za to motnjo je značilna pretirana odvisnost od drugih in zahtevnost do njih; prepričanost o spremenjenosti ali 

zaznamovanosti zaradi bolezni, kar povzroči nesposobnost izoblikovati in vzdrževati tesne in zaupljive 

osebne odnose ter socialno izolacijo; pasivnost, osiromašeni interesi in zmanjšana vključenost v razvedrilne 

aktivnosti; nenehno pritoževanje glede svoje bolezni, morebiti povezane s hipohondričnimi pritožbami in 

bolezenskim vedenjem; disforično ali labilno razpoloženje, ki ga ne povzroča kaka aktualna duševna 

motnja ali predhodna duševna motnja z residualnimi čustvenimi simptomi; dolgotrajni problemi glede 

družabnega in zaposlitvenega funkcioniranja. 

F62.8 Druge trajne osebnostne spremenjenosti 
Osebnostni sindrom kronične bolečine 

F62.9 Trajna osebnostna spremenjenost, neopredeljena 

F63 Motnje navad in nagibov 

Ta kategorija vključuje določene motnje vedenja, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge kategorije. Zanje so značilna 

ponavljajoča se dejanja, ki nimajo jasne racionalne motivacije, jih ni mogoče nadzorovati in na splošno 

škodujejo pacientovim lastnim interesom ter interesom drugih ljudi. Pacient opiše, da je njegovo vedenje 

povezano z nagibi k dejavnosti. Vzrok teh motenj ni razumljiv, skupaj pa so zbrane zaradi številnih opisanih 

podobnosti, ne pa zato, ker bi jih povezovale kake druge pomembne skupne značilnosti. 

Izključeno: habitualna zloraba alkohola ali psihoaktivnih snovi (F10–F19) 

  motnje nagibov in navad, ki zajemajo spolno vedenje (F65.–) 

F63.0 Patološko hazardiranje 



 

 

Motnjo označujejo pogoste, ponavljajoče se epizode igranja na srečo, ki obvladujejo pacientovo življenje in 

škodijo njegovim socialnim, zaposlitvenim, materialnim in družinskim vrednotam ter obveznostim. 

Kompulzivno hazardiranje 

Izključeno: ekscesivno hazardiranje maničnih bolnikov (F30.–)  

     hazardiranje in sklepanje stav BDO (Z72.6)  

     hazardiranje pri disocialnih osebnostih (F60.2) 

F63.1 Patološko požiganje (piromanija) 
Motnja, za katero so značilna številna dejanja ali poskusi požigov posestev ali drugih objektov, brez očitnega 

motiva, in trajna preokupacija s temami, ki se tičejo ognja in gorenja. To vedenje se često povezuje z občutki 

naraščajoče notranje napetosti pred dejanjem in intenzivnega vzburjenja neposredno po dejanju. 

 

Izključeno:  požiganje: 

• pri disocialnih osebnostnih motnjah odraslih oseb (F60.2) 

• pri alkoholni zastrupitvi in zastrupitvi s psihoaktivno snovjo (F10–F19, s skupnim četrtim 

znakom .0) 

• kot razlog za opazovanje zaradi suma na duševno motnjo (Z03.2) 

• motnje vedenja (F91.–) 

• pri organskih duševnih motnjah (F00–F09) 

• pri shizofreniji (F20.–) 

F63.2 Patološka kraja (kleptomanija) 
Motnja, za katero je značilen ponavljajoči se poraz v upiranju nagibom krasti predmete, ki si jih človek ne 

prisvaja za osebno uporabo ali zaradi denarne koristi. Pacient te stvari bodisi zavrže, podari drugim ali pa jih 

nesmiselno kopiči. To vedenje navadno spremlja naraščajoči občutek napetosti pred dejanjem in občutek 

zadoščenja med dejanjem in neposredno po njem. 

 

Izključeno:  depresivna motnja s krajo (F31–F33) 

   organske duševne motnje (F00–F09) 

   kraje v trgovinah kot razlog za opazovanje ob sumu na duševno motnjo (Z03.2) 

F63.3 Trihotilomanija 
Motnja, za katero je značilna opazna izguba las zaradi nesposobnosti obvladovanja impulzov puliti si lase. 

Puljenje las uvaja navadno predhodno naraščanje napetosti, sledi pa mu občutek olajšanja ali zadoščenja. 

Diagnoze ne gre postavljati, če je vzrok puljenja vnetje kože, ali če je puljenje las odziv na blodnjo ali 

halucinacijo. 

Izključeno:  motnja stereotipnega gibanja s puljenjem las (F98.4) 

F63.8 Drugačne motnje navad in nagibov 
Druge oblike trajno ponavljajočega se slabo prilagojenega vedenja, ki niso sekundarne pri kakemu 

prepoznavnemu psihiatričnemu sindromu, in pri katerih se zdi, da se pacient nikoli ne uspe upreti nagibom, da 

bi izvedel vedenjski vzorec. Opažamo prodromalno obdobje napetosti z občutjem olajšanja v času dejanja. 

Intermitentna eksplozivna motnja 

F63.9 Motnja navad in nagibov, neopredeljena 

F64 Motnje spolne identitete 

F64.0 Transseksualizem 



 

 

Želja živeti in biti sprejet kot član nasprotnega spola, navadno spremljana z občutkom neugodja zaradi svojih 

anatomskih spolnih značilnosti ali zaradi neustreznosti le-teh, ter želja po kirurških posegih in hormonskem 

zdravljenju, da bi svoje telo kolikor le mogoče uskladil s spolom, ki si ga želi. 

F64.1 Transvestizem kot dvojna vloga 
Nošenje oblek nasprotnega spola kot del človekove eksistence, da bi užival začasno izkušnjo člana 

nasprotnega spola, vendar brez želje po trajnejši spremembi spola ali kakih kirurških posegih in brez spolnega 

vzburjenja, ki spremlja preoblačenje v oblačila nasprotnega spola. 

Motnja spolne identitete v adolescenci ali odraslem obdobju, netransseksualnega tipa 

Izključeno:  fetišistični transvestizem (F65.1) 

F64.2 Motnja spolne identitete v otroštvu 
Motnja, ki se navadno prvič pokaže v času zgodnjega otroštva (in vselej dosti pred puberteto), za katero je 

značilna vztrajna in intenzivna zaskrbljenost zaradi pripisanega spola, skupaj z željo, da bi bil (ali s trditvijo, 

da je) drugega spola. Opaža se trajna preokupacija z oblačenjem in aktivnostmi nasprotnega spola in zavračanje 

lastnega spola. Diagnoza zahteva globoko motenost normalne spolne identitete; zgolj fantovsko vedenje pri 

deklicah ali punčkasto vedenje pri dečkih ne zadostuje za diagnozo. Motnje spolne identitete pri otrocih, ki so 

dosegli puberteto, ali pa stopajo vanjo, naj se ne uvrščajo sem, temveč v F66.–. 

Izključeno: egodistonična seksualna orientacija (F66.1) 

  motnja spolne maturacije (F66.0) 

F64.8 Druge motnje spolne identitete 

F64.9 Motnja spolne identitete, neopredeljena 
Motnja spolne vloge BDO 

F65 Motnje spolne preference 

Vključeno:  parafilije 

F65.0 Fetišizem 
Odvisnost od kakega neživega objekta kot stimulusa za spolno vzburjenje in spolno zadovoljitev. Mnogi fetiši 

so takorekoč podaljški človeškega telesa, kot so npr. deli oblačil, nogavice in podobno. Druge običajne primere 

označuje kak poseben material, kot elastika, plastika ali usnje. Objekti – fetiši so za posameznika različno 

pomembni. V nekaterih primerih služijo preprosto za stopnjevanje spolnega vzburjenja, ki sicer poteka na 

običajen način (npr. tako, da si mora partner nadeti kak določeni kos oblačila). 

 

F65.1 Fetišistični transvestizem 
Nošenje oblek nasprotnega spola načelno zato, da bi dosegel spolno vzburjenje in da bi ustvaril videz osebe 

nasprotnega spola. Fetišistični transvestizem se razlikuje od transseksualnega transvestizma po svoji jasni 

povezanosti s seksualnim vzburjenjem in odločno željo, da oblačilo odloži, potem ko je prišlo do orgazma 

in se spolno vzburjenje poleže. Lahko nastopa kot predhodna faza pri razvoju transseksualizma. 

Transvestitski fetišizem 

F65.2 Ekshibicionizem 
Ponavljajoča se ali vztrajna težnja razgaljati genitalije pred tujci (navadno nasprotnega spola) ali ljudmi na 

javnih prostorih, brez kakega vabljenja z namenom tesnejšega kontakta. Ponavadi – vendar ne vselej – se 

opaža spolno vzburjenje v času razgaljenja in dejanju navadno sledi masturbacija. 

F65.3 Voajerstvo 
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Ponavljajoča se ali vztrajna težnja opazovati ljudi ob spolnem odnosu ali intimnostih, kot je slačenje. To se 

izvaja, ne da bi opazovane osebe to zaznale, in navadno povzroči spolno vzburjenje in masturbacijo. 

F65.4 Pedofilija 
Spolno nagnjenje do otrok, dečkov, deklic ali obojih, ki so navadno v predpuberteti ali zgodnjem pubertetnem 

obdobju. 

F65.5 Sadomazohizem 
Preferenca do spolne aktivnosti, ki vključuje povzročanje bolečine ali občutek poniževanja ali podrejanja. Če 

je subjektu ljubše, da ostaja v vlogi prejemnika takšne stimulacije, se to imenuje mazohizem; če pa v vlogi 

povzročitelja, je to sadizem. Često oseba doživlja spolno vzburjenje tako ob sadističnih kot mazohističnih 

aktivnostih. 

Mazohizem 

Sadizem 

F65.6 Multiple motnje spolne preference 
Včasih se pri eni osebi razvije več kot ena abnormna preferenca in ni nobene, ki bi imela prednost. 

Najpogostejša kombinacija je fetišizem, transvestizem in sadomazohizem. 

F65.8 Druge motnje spolne preference 
Cela vrsta drugih vzorcev spolne preference in aktivnosti, ki vključuje obscene telefonske klice, drgnjenje ob 

ljudi zaradi spolnega vzburjenja v množici na javnih prostorih, izvajanje spolne aktivnosti z živalmi in 

uporabljanje strangulacije ali anoksije za okrepitev spolnega vzburjenja. 

Froterstvo 

Nekrofilija 

F65.9 Motnja spolne preference, neopredeljena 
Spolna deviacija BDO 

F66 Psihološke in vedenjske motnje, povezane s spolnim razvojem in naravnanostjo 

Opomba: Spolne naravnanosti same po sebi nimamo za motnjo. 

F66.0 Motnja spolnega zorenja 
Pacient trpi zaradi negotovosti glede svoje spolne identitete ali naravnanosti, kar povzroča tesnobo ali depresijo. 

Najpogosteje se to dogaja pri adolescentih, ki ne vedo, ali so homoseksualni, heteroseksualni ali biseksualni po 

svoji orientaciji, ali pri osebah, ki po obdobju navidezne stabilne seksualne naravnanosti (često znotraj 

dolgotrajnega razmerja) ugotovijo, da se njihova seksualna orientacija spreminja. 

F66.1 Egodistonična spolna orientacija 
O spolni identiteti ali seksualni preferenci (heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni ali prepubertetni) ni 

dvomiti, toda posameznik zaradi pridruženih psiholoških ali vedenjskih motenj želi, da bi bila drugačna in 

utegne iskati zdravniško obravnavo, da bi jo spremenil. 

F66.2 Motnja v spolnem razmerju 
Spolna identiteta ali seksualna naravnanost (heteroseksualna, homoseksualna ali biseksualna) sta odgovorni 

za težave pri oblikovanju ali vzdrževanju razmerja s spolnim partnerjem. 

F66.8 Druge motnje psihoseksualnega razvoja 

F66.9 Psihoseksualna razvojna motnja, neopredeljena 

F68 Druge motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 



 

 

F68.0 Poudarjanje telesnih znakov zaradi psiholoških vzrokov 
Telesni simptomi, ki se ujemajo s kakimi ugotovljenimi telesnimi motnjami in so prvotno tudi njihova 

posledica, so še poudarjeni ali pa se zavlečejo zaradi pacientovega psihičnega stanja. Pacient je običajno 

vznemirjen zaradi bolečine ali prizadetosti in prevzet od skrbi, ki utegnejo biti upravičene – da bi se morebiti 

funkcionalna prizadetost in bolečina še zavlekli ali poslabšali. 

Odškodninska nevroza 

F68.1 Namerno ustvarjanje simptomov, bodisi telesnih ali psihičnih -ponarejena motnja 
Pacient ponavljaje se hlini simptome, brez očitnega razloga, in se utegne celo sam poškodovati, da bi simptome 

ali kake znake ustvaril. Motivacija je zamegljena in verjetno notranja s ciljem, da bi si človek pridobil vlogo 

bolnika. Motnja se često kombinira z očitnimi motnjami osebnosti in medosebnih odnosov. 

Sindrom »špitalskega skrivača«  

Münchhausenov sindrom  

Potujoči pacient 

Izključeno: vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska (L98.1) 

  oseba, ki hlini bolezen (z očitno motivacijo) (Z76.5) 

F68.8 Druge opredeljene motnje odrasle osebnosti in vedenja v odrasli dobi 
Karakterna motnja BDO 

Motnja v medosebnih odnosih BDO 

F69 Neopredeljena motnja osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

 

DUŠEVNA MANJRAZVITOST (MENTALNA RETARDACIJA)  
(F70–F79) 
0531 

Stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, očitno zlasti kot pomanjkanje veščin, ki se pokažejo v 

razvojnem obdobju; znanja oziroma spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti, se pravi kognitivnih, govornih, 

motoričnih in socialnih sposobnosti. Retardacija se lahko pojavlja z drugimi duševnimi ali telesnimi motenostmi, ali pa brez 

njih. 

 

Stopnje mentalne retardacije se konvencionalno ocenjujejo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. Zamenjati jih je 

mogoče z lestvicami, ki ugotavljajo socialno prilagajanje na dano okolje. Ta merila dajejo približne kazalce stopnje mentalne 

retardacije. Diagnoza je odvisna tudi od splošne ocene intelektualnega funkcioniranja, ki jo opravi izkušen diagnostik. 

 

Intelektualne sposobnosti in socialna prilagojenost se s časom lahko spreminjajo in se lahko – čeprav skromno – po treningu 

in rehabilitaciji izboljšajo. Diagnoza naj se postavlja na osnovi aktualne ravni funkcioniranja. 

 

Če želimo opredeliti pridružena stanja kot avtizem, druge razvojne motnje, epilepsijo, vedenjske motnje ali resno telesno 

oškodovanost, uporabimo dodatno kodo. 

 

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F70–F79 za ocenjevanje obsega vedenjske 

prizadetosti: 

 

.0  Pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne vedenjske prizadetosti 
 

.1  Pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje 
 



 

 

.8  Druge vedenjske prizadetosti 
 

.9  Brez omembe vedenjske prizadetosti 

F70 Blaga duševna manjrazvitost 

Približni obseg IQ je 50 do 69 (pri odraslih; mentalna starost od 9 do manj kot 12 let). Verjetno povzroča 

določene učne težave v šoli. Mnogi odrasli so sposobni delati in ohraniti dobre socialne odnose in prispevati 

k družbenemu funkcioniranju. 

 

Vključeno: slaboumnost 

  blaga mentalna subnormalnost 

F71 Zmerna duševna manjrazvitost 

Približni obseg IQ od 35 do 49 (pri odraslih; mentalna starost od 6 do manj kot 9 let). Povzroča 

verjetno izrazit razvojni zaostanek v otroštvu, vendar se lahko večina teh  oseb  nauči razviti  

določeno stopnjo  neodvisnosti  pri  samooskrbovanju in doseže temu ustrezno spretnost v 

komuniciranju in določeno pojmovno znanje. Odrasli potrebujejo različne stopnje pomoči za 

življenje in delo v skupnosti. 

Vključeno:  zmerna mentalna subnormalnost 

F72 Huda duševna manjrazvitost 

Približni obseg IQ od 20 do 34 (pri odraslih; mentalna starost od 3 do manj kot 6 let). Pričakovati je, da bo 

potrebna trajna pomoč. 

Vključeno:  huda mentalna subnormalnost 

F73 Globoka duševna manjrazvitost 

IQ izpod 20 (pri odraslih; mentalna starost manj kot 3 leta). Posledica je močno omejena sposobnost 

samooskrbe, držnosti (kontinence), komuniciranja in mobilnosti. 

Vključeno:  globoka mentalna subnormalnost 

F78 Druge vrste duševna manjrazvitost 

 

F79 Neopredeljena duševna manjrazvitost 

Vključeno:  mentalna: 

• deficientnost (nezadostnost) BDO 

• subnormalnost BDO 

MOTNJE DUŠEVNEGA (PSIHOLOŠKEGA) RAZVOJA 
(F80–F89) 

 

Za motnje, vključene v ta sklop, je skupno: 

a) začetek brez izjem v detinstvu ali otroštvu;  

b) okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z biološkim zorenjem osrednjega živčevja; in  

c) enakomeren potek brez remisij in recidivov.  

V večini primerov prizadete funkcije vključujejo govorne sposobnosti, vidno – prostorsko spretnost in motorično 

koordinacijo. Običajno sta bila zaostanek ali okvara prisotna že tako zgodaj, kolikor je pač mogoče to zanesljivo odkriti, 



 

 

in se potem postopno manjšala z otrokovim odraščanjem, čeprav manjši primanjkljaji omenjenih funkcij često ostajajo 

še v odrasli dobi. 

F80 Specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju 

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih 

stadijev. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma 

njihovim defektom, senzoričnim okvaram, duševni manjrazvitosti ali dejavnikom okolja. Specifičnim 

razvojnim motnjam pri govorjenju in jezikovnem izražanju često sledijo pridruženi problemi, kot so težave 

pri branju in pisanju, abnormnosti v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje. 

F80.0 Specifična motnja pri artikulaciji govora 
Specifična razvojna motnja, pri kateri je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravnijo za njegovo 

mentalno starost, obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja. 

Razvojna: 

• fonološka motnja 

• motnja pri artikulaciji govora 

Dislalija 

Funkcionalna motnja pri artikulaciji govora 

Elkanje 

Izključeno:  poslabšanje artikulacije govora (zaradi): 

• afazije BDO (R47.0) 

• apraksije (R48.2) 

• okvare sluha (H90–H91) 

•  duševne manjrazvitosti (F70–F79) 

•  z jezikovno razvojno motnjo: 

• ekspresivno (F80.1) 

•  receptivno (F80.2) 

F80.1 Ekspresivna jezikovna motnja 
Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega uporabljanja govornega 

jezikovnega izražanja opazno pod ustreznim nivojem za njegovo mentalno starost, toda pri kateri je 

razumevanje jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej. Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa 

tudi ne.  

 

Razvojna disfazija ali afazija, ekspresivnega (pomenskega) tipa 

 

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3) 

 disfazija in afazija: 

 • razvojna, receptivni tip (F80.2) 
 • BDO (R47.0)  

 elektivni mutizem (F94.0)  

 duševna manjrazvitost (F70–F79) 

 pervazivne razvojne motnje (F84.–) 

F80.2 Receptivna jezikovna motnja 
Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravnijo 

glede na njegovo mentalno starost. V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) 

jezikovno izražanje, običajne pa so abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed. 

Prirojeno avditorno nezaznavanje 

Razvojna: 

• disfazija ali afazija, receptivni tip 

• Wernickejeva afazija 



 

 

Besedna gluhost 

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3) 

 avtizem (F84.0–F84.1) 

 disfazija in afazija: 

 • BDO (R47.0) 

 •  razvojna, ekspresivni tip (F80.1) 

 elektivni mutizem (F94.0) 

 zaostanek v jezikovnem izražanju zaradi gluhosti (H90–H91) 

 duševna manjrazvitost (F70–F79) 

F80.3 Pridobljena afazija z epilepsijo [Landau-Kleffner] 
Motnja, pri kateri otrok, ki je dotlej normalno napredoval v razvoju jezikovnega izražanja, izgubi tako 

receptivno kot ekspresivno sposobnost za jezikovno izražanje, ohrani pa splošno inteligentnost; začetek te 

motnje spremljajo paroksizmalne abnormnosti v EEG-ju, v večini primerov tudi epileptični napadi. Navadno 

se začenja motnja med tretjim in sedmim letom, jezikovne sposobnosti pa se izgubijo v nekaj dnevih ali tednih. 

Časovna povezanost napadov ter izgube jezikovne sposobnosti je različna, tako da ena motnja nastopa pred 

drugo, v vseh smereh, z intervalom nekaj mesecev do dveh let. Vzrok te motnje bi bil lahko encefalitični proces. 

Okoli dvema tretjinama pacientov ostane bolj ali manj velik primanjkljaj na področju receptivnega jezikovnega 

izražanja. 

Izključeno:  afazija (zaradi): 

• BDO (R47.0) 

• avtizma (F84.0–F84.1) 

•  dezintegrativnih motenj v otroštvu (F84.2–F84.3) 

F80.8 Druge razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju 
Šešljanje 

F80.9 Razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem izražanju, neopredeljena 
Motnja jezikovnega izražanja BDO 

F81 Specifične razvojne motnje pri šolskih veščinah 

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja veščin – znanja moteni od zgodnjih razvojnih stopenj. To 

ni preprosto posledica pomanjkanja priložnosti za učenje, niti ni zgolj rezultat duševne manjrazvitosti, niti ne 

posledica kakršne koli pridobljene možganske poškodbe ali bolezni. 

F81.0 Specifična motnja branja 
Poglavitna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju bralnih sposobnosti, ki je ni mogoče 

razložiti zgolj z mentalno starostjo, z ostrino vida ali neustreznim šolanjem. Prizadeti so lahko sposobnost 

razumevanja pri branju, prepoznavanje prebranih besed, spretnost glasnega branja in učinkovitost pri nalogah, 

ki to zahtevajo. Težave pri črkovanju so pogosto povezane s specifično motnjo branja in se često vlečejo v 

adolescenco, celo potem, ko je bil pri branju dosežen rahel napredek. Specifične razvojne motnje pri branju 

imajo na splošno že  v svoji anamnezi motnje v razvoju govora in jezikovnega izražanja. Pridružene 

emocionalne in vedenjske motnje so v šolskem obdobju dokaj pogoste. 

 

»Zaostalost v branju«  

Razvojna disleksija  

Specifična bralna retardacija 

Izključeno: aleksija BDO (R48.0) 

 disleksija BDO (R48.0) 

 motnje branja, sekundarne k čustvenim motnjam (F93.–) 

F81.1 Specifična motnja pisanja 



 

 

Glavna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju veščine pisanja pri odsotnosti anamneze s 

specifično bralno motnjo, ki je ni pripisati zgolj nizki mentalni starosti, problemom z ostrino vida ali 

neustreznemu šolanju. Prizadeti sta sposobnost glasnega črkovanja in pravilnega zapisovanja besed. 

Specifična črkovalna retardacija (brez motnje branja) 

Izključeno: agrafija BDO (R48.8) 

  težave pisanja: 

  • povezane z motnjami branja (F81.0) 

  •  kot posledica neustreznega šolanja (Z55.8) 

F81.2 Specifična motnja računanja 
Vključuje specifično prizadetost pri aritmetičnih veščinah računanja, ki ni razložljiva le na osnovi splošne 

duševne manjrazvitosti ali neustreznega šolanja. Prizadeto je obvladovanje temeljnih računskih sposobnosti za 

seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ne pa kake bolj abstraktne matematične spretnosti, ki so 

vključene v algebro, trigonometrijo, geometrijo ali diferencialni račun. 

Razvojna(-i): 

• akalkulija  

• aritmetična motnja 

• Gerstmannov sindrom 

Izključeno:  akalkulija BDO (R48.8) 

  težave pri aritmetiki: 

  • povezane z motnjami branja in pisanja (F81.3) 

  • kot posledica neustreznega učenja (Z55.8) 

F81.3 Mešana motnja pri šolskih veščinah 
Slabo definirana residualna kategorija, pri kateri so pomembno prizadete aritmetične in bralne ali pisalne 

sposobnosti, toda pri katerih motnja ni razložljiva samo zaradi splošne duševne manjrazvitosti ali neustreznega 

šolanja. Diagnoza naj se uporablja pri motnjah, ki ustrezajo kriterijem v F81.2, F81.0 ali F81.1. 

Izključeno:  specifična: 

  • motnja računanja (F81.2) 

  • motnja branja (F81.0) 

  • motnja pisanja (F81.1) 

F81.8 Druge razvojne motnje pri šolskih veščinah 
Razvojne motnje pri izražanju s pisanjem 

F81.9 Razvojna motnja pri šolskih veščinah, neopredeljena 
Nesposobnost pridobivanja znanja BDO  

Učenje: 

• nesposobnost BDO 

• motnja BDO 

F82 Specifična razvojna motnja motoričnih funkcij 

Motnja,  pri  kateri  je  poglavitna  značilnost huda  prizadetost  v  razvoju motorične koordinacije, ki je ni 

mogoče razložiti samo kot posledico splošne intelektualne  retardacije  ali  kake  specifične prirojene  ali  

pridobljene nevrološke motnje. Vendar v večini primerov skrben klinični pregled pokaže izrazite znake 

nezrelosti živčnega sistema, kot so horeiformni gibi nepodprtih udov ali zrcalne gibe ter druge pridružene 

motorične značilnosti, prav tako tudi znake okvarjenosti fine in grobe motorične koordinacije. 

Sindrom okornega otroka 

Razvojna: 



 

 

• motnja v koordinaciji 

• dispraksija 

Izključeno: abnormnosti pri hoji in gibljivosti (R26.–) 

 pomanjkanje koordinacije: 

 • BDO (R27. –) 

 • sekundarno pri duševni manjrazvitosti (F70–F79) 

F83 Mešane specifične razvojne motnje 

Residualna kategorija za motnje, pri katerih je določena primes specifičnih razvojnih motenj pri govorjenju ali 

jezikovnem izražanju, šolskih veščinah in motorični funkciji, vendar pri katerih nobeden teh dejavnikov ne 

prevladuje toliko, da bi lahko tvoril primarno diagnozo. Ta mešana kategorija naj bi se uporabljala le, če 

obstaja večje prekrivanje med temi specifičnimi razvojnimi motnjami. Motnje so navadno, vendar ne vselej, 

povezane z določeno stopnjo splošne prizadetosti kognitivnih funkcij. Tako naj se torej kategorija uporablja, če 

obstajajo disfunkcije, ki ustrezajo kriterijem za dvoje ali več motenj iz F80.-, F81.- in F82. 

F84 Pervazivne razvojne motnje 

Skupina motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti v vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih 

komunikacije ter utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti. Te kvalitativne 

abnormnosti so vse prežemajoča značilnost posameznikovega funkcioniranja v vseh okoliščinah. 

Če  želimo označiti še katerokoli pridruženo zdravstveno motnjo in duševno manjrazvitost, uporabimo dodatno 

kodo. 

F84.0 Avtizem v otroštvu 
Tip pervazivne razvojne motnje, ki jo definira:  

a) prisotnost abnormnega ali motenega vedenja, ki se pokaže pred tretjim letom in  

b) značilen tip abnormnega funkcioniranja na vseh treh področjih psihopatologije: vzajemna socialna 

interakcija, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se ponavljajoča se vedenje. Poleg teh 

specifičnih diagnostičnih značilnosti je običajna še vrsta drugih nespecifičnih problemov, kot so fobije, motnje 

spanja in hranjenja, togotni izbruhi in proti sebi usmerjena agresija. 

Avtistična motnja 

Infantilni(-a): 

• avtizem 

•  psihoza 

Kannerjev sindrom 

Izključeno:  avtistična psihopatija (F84.5) 

F84.1 Atipični avtizem 
Tip pervazivne razvojne motnje, ki se razlikuje od otroškega avtizma tako glede na starost, v kateri se pojavi, 

kot tudi glede na to, da ne izpolnjuje vseh treh diagnostičnih kriterijev. Ta podkategorija naj se uporablja, kadar 

se pojavi abnormen in moten razvoj po tretjem letu starosti, in če primanjkuje dovolj očitnih abnormnosti na 

enem ali dveh od treh področij psihopatologije, ki se zahteva za diagnozo avtizma (namreč vzajemne socialne 

interakcije, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje) kljub značilnim abnormnostim na 

drugih področjih. Atipični avtizem nastopa najpogosteje pri globoko retardiranih osebah in pri osebah s hudo 

specifično razvojno motnjo razumevanja govornega izražanja. 

Atipična otroška psihoza 

Duševna manjrazvitost z avtističnimi značilnostmi 

Če  želimo  opredeliti  duševno manjrazvitost,  uporabimo  dodatno kodo (F70–F79). 



 

 

F84.2 Rettov sindrom 
Stanje, doslej ugotovljeno le pri deklicah, pri katerih je navidezno normalnemu zgodnjemu razvoju sledila 

delna ali popolna izguba govora in spretnosti v gibanju ter uporabi rok, skupaj z upočasnjeno rastjo glave, 

običajno z začetkom med sedmim in 24. mesecem starosti. Značilni znaki so izguba hotnih gibov rok, 

stereotipno krivljenje rok in hiperventilacija. Zaustavita se socialni razvoj in vključevanje v igranje, ohranja pa 

se socialni interes. Ataksija trupa in apraksija se začneta razvijati po četrtem letu, nato često sledijo 

horeoatetoidni gibi. Proces se skoraj brez izjem konča s hudo duševno manjrazvitostjo. 

F84.3 Druge vrste dezintegrativna motnja v otroštvu 
Tip pervazivne razvojne motnje, za katerega je značilno obdobje docela normalnega razvoja pred začetkom 

motnje, čemur sledi popolna izguba prej pridobljenih spretnosti na različnih področjih razvoja – v nekaj 

mesecih. Značilno je tudi to, da spremljajo ta pojav tudi splošna izguba zanimanja za okolje, pa stereotipni, 

ponavljajoči se motorični manirizmi in avtističnim podobne abnormnosti v socialni vzajemnosti ter 

komunikacijah. V nekaterih primerih je mogoče dokazati, da je motnja povezana z neko encefalopatijo, vendar 

je treba diagnozo postaviti na značilnostih vedenja. 

Dementia infantilis  

Dezintegrativna psihoza  

Hellerjev sindrom  

Simbiotična psihoza 

Če  želimo opredeliti katerokoli pridruženo nevrološko stanje, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  Rettov sindrom (F84.2) 

F84.4 Hiperaktivna motnja, povezana z duševno manjrazvitostjo in stereotipnimi gibi 
Slabo definirana motnja nedoločene nozološke veljave. Kategorija naj bi vključevala 
skupino otrok s hudo duševno manjrazvitostjo (IQ pod 34), ki imajo hude probleme s 
hiperaktivnostjo in pozornostjo, prav tako tudi s stereotipnim vedenjem. Stimulantne snovi jim ne 
koristijo (drugače torej kot onim z IQ normalne stopnje) in lahko kažejo tudi hudo disforično 
reakcijo (včasih s psihomotorno retardacijo), če jim predpišejo stimulanse. V adolescenci lahko 
hiperaktivnost zamenja hipoaktivnost (vzorec, ki ni običajen pri hiperkinetičnih otrocih z 
normalno inteligenco). Ta sindrom je često povezan z vrsto razvojnih zastojev, bodisi specifičnih 
ali globalnih. Meja, do kod je ta vedenjski vzorec funkcija nizkega IQ ali organske možganske 
okvare, ni znana. 

F84.5 Aspergerjev sindrom 
Motnja nedoločene nozološke veljave, za katero so značilne enake kvalitativne abnormnosti vzajemne socialne 

interakcije, kot so značilne za avtizem, poleg tega pa še utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se izbor interesov in 

aktivnosti. Od avtizma se razlikuje predvsem po dejstvu, da ni splošnega zaostanka v govornem izražanju ali 

kognitivnem razvoju. Motnja je često povezana z izrazito neokretnostjo. Te abnormnosti se zelo rade 

nadaljujejo še v adolescenco in odraslost. Psihotične epizode se včasih pojavijo v zgodnji odraslosti. 

Avtistična psihopatija 

Shizoidna motnja v otroštvu 

F84.8 Drugačne pervazivne razvojne motnje 

F84.9 Pervazivna razvojna motnja, neopredeljena 

F88 Druge motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

Razvojna agnozija 

F89 Neopredeljena motnja duševnega (psihološkega) razvoja 



 

 

Razvojna motnja BDO 

VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE, KI SE ZAČNEJO NAVADNO V OTROŠTVU IN 
ADOLESCENCI 
(F90–F98) 

F90 Hiperkinetične motnje 

Skupina motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje 

vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da 

bi katero koli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjano in pretirano aktivnostjo. Pridružene so lahko 

še druge abnormnosti. Hiperkinetični otroci so često brezobzirni in impulzivni, nagibajo k nezgodam in se 

često znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. 

Njihovi odnosi z odraslimi so često brez socialnih zavor, manjka jim običajne opreznosti in zadržanosti. Med 

drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih funkcij je splošna, 

pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni zapleti vključujejo 

disocialno vedenje in nizko samospoštovanje. 

Izključeno: anksiozne motnje (F41.–) 

 razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39)  

 pervazivne razvojne motnje (F84.–)  

            shizofrenija (F20.–) 

F90.0 Motnja aktivnosti in pozornosti 
Primanjkljaj pozornosti: 

•  motnja s hiperaktivnostjo 

•  hiperaktivnostna motnja 

•  sindrom s hiperaktivnostjo 

Izključeno:  hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo (F90.1) 

F90.1 Hiperkinetična motnja vedenja 
Hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo 

F90.8 Druge vrste hiperkinetična motnja 

F90.9 Hiperkinetična motnja, neopredeljena 
Hiperkinetična reakcija v otroštvu in adolescenci BDO  

Hiperkinetični sindrom BDO 

F91 Motnje vedenja 

Motnje, za katere je značilen ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali predrznega vedenja. 

Takšno vedenje lahko velja za hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot 

običajna otroška objestnost ali adolescentna upornost in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 mesecev 

ali dalj). Znaki motenosti vedenja so lahko tudi simptomatični za druge psihiatrične motnje, pri čemer je 

zaželena ustrezna diagnoza. 

Primeri vzorca vedenja, na katerih temelji diagnoza, vključujejo pretirano borbenost in ustrahovanje, krutost do 

drugih ljudi ali živali, hudo uničevalno težnjo do lastnine, požigalništvo, krajo, nagnjenje k laganju, 

»špricanje« šole in pobege od doma, nenavadno pogosto in hudo togoto ter neubogljivost. Katera koli od oblik 

takega vedenja, če je izrazita, zadostuje za diagnozo, izolirana disocialna dejanja pa ne. 

Izključeno: razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39)  

  pervazivne razvojne motnje (F84.–)  

  shizofrenija (F20.–) 



 

 

  če so pridružene: 

  • čustvenim motnjam (F92.–) 

  •  hiperkinetičnim motnjam (F90.1) 

F91.0 Motnja vedenja, omejena na družinski okvir 
Motnja vedenja, ki vključuje disocialno ali agresivno vedenje (ne pa zgolj opozicionalno, nesramno, razbijaško 

vedenje), pri katerem je abnormno vedenje docela ali skoraj v celoti omejeno na dom in na interakcije s člani 

nuklearne družine ali ožjega gospodinjstva. Motnja zahteva, da se upoštevajo kriteriji F91.–; celo hujše moteni 

odnosi med starši in otrokom sami ne zadostujejo za diagnozo. 

F91.1 Nesocializirana motnja vedenja 
Motnjo označuje kombinacija vztrajnega disocialnega ali agresivnega vedenja (ki ustreza splošnim kriterijem 

F91.– in ni zgolj opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje) s pomembnimi pervazivnimi abnormnostmi v 

razmerjih posameznika do drugih otrok. 

Motnja vedenja, solitarno agresivni tip 

Nesocializirana agresivna motnja 

F91.2 Socializirana motnja vedenja 
Motnja, ki vključuje trajno disocialno ali agresivno vedenje (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj 

opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje), pri posameznikih, ki so na splošno dobro vključeni v skupino 

svojih vrstnikov. 

Motnja vedenja, skupinski tip 

Skupinska delinkventnost 

Prekrški v zvezi s pripadnostjo tolpi 

Kradljivost v družbi drugih 

»Špricanje«  šole 

F91.3 Opozicionalno kljubovalno vedenje 
Motnja obnašanja, ki se navadno dogaja pri mlajših otrokih, je pa zanjo predvsem značilno izrazito 

kljubovalno, neubogljivo, razdiralno vedenje, ki ne vključuje delinkventnih dejanj ali bolj izrazitih oblik 

agresivnega ali disocialnega obnašanja. Motnja zahteva, da so upoštevani kriteriji F91.–; celo hudo objestno ali 

nespodobno vedenje samo po sebi ne zadostuje za to diagnozo. Treba je biti previden, preden se uporabi ta 

kategorija, zlasti pri starejših otrocih, ker klinično pomembno motnjo obnašanja navadno spremljata disocialno 

ali agresivno vedenje, ki presega zgolj kljubovalnost, neubogljivost ali razdiralnost. 

F91.8 Druge motnje vedenja 

F91.9 Motnja vedenja, neopredeljena 
Otroška: 

•  vedenjska motnja BDO 

•  motnja vedenja BDO 

F92 Mešane motnje vedenja in čustvovanja 

Skupina motenj, za katero je značilna kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali nesramnega vedenja z 

odkritimi in očitnimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih emocionalnih težav. Upoštevati je treba kriterije za 

motnje vedenja (F91.–) in čustvovanja v otroštvu (F93.–), diagnozo nevroze po odraslem tipu (F40–F48) ali 

razpoloženjske motnje (F30–F39) . 

F92.0 Depresivna motnja vedenja 
Ta kategorija zahteva kombinacijo motenosti vedenja (F91.–) s trajnim in pomembnim depresivnim 

razpoloženjem (F32.–) in se kaže s simptomi kot skrajna žalost, izguba zanimanja ter ugodja pri običajnih 

dejavnostih, samoobtoževanje in brezup; lahko se pojavijo še motnje spanja in apetita. 



 

 

Motnja vedenja v F91.–, povezana z depresivno motnjo v F32.– 

F92.8 Druge mešane motnje vedenja in čustvovanja 
Ta kategorija zahteva kombinacijo vedenjske motnje (F91.–) s trajno in izrazito emocionalno simptomatiko, 

kot so anksioznost, obsesije ali kompulzije, depersonalizacija ali derealizacija, fobije ali hipohondričnost. 

Motnja vedenja v F91.–, povezana z(s): 

• čustveno motnjo v F93.– 

• nevrotsko motnjo v F40–F48 

F92.9 Mešana motnja vedenja in čustvovanja, neopredeljena 

F93 Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu 

V glavnem so to bolj preseganja normalnih razvojnih značilnosti, kot pa da bi bila sama po sebi abnormna. 

Razvojna ustreznost se uporablja kot ključna diagnostična značilnost pri definiranju razlike med temi 

čustvenimi motnjami, ki nastopajo specifično v otroštvu, in nevrotskimi motnjami (F40–F48). 

Izključeno:  če so povezane z motnjami vedenja (F92.-) 

F93.0 Ločitvena tesnoba v otroštvu 
Naj se diagnosticira, kadar separacijska bojazen tvori žarišče anksioznosti in če se ta anksioznost prvič pojavi v 

zgodnjih otroških letih. Od normalne ločitvene tesnobe se razlikuje, če je tako hude stopnje, da je statistično 

nenavadna (vključujoč abnormno trajanje preko običajnega starostnega obdobja) in če je povezana s 

pomembnimi problemi v socialnem funkcioniranju. 

Izključeno: razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39) 

 nevrotske motnje (F40–F48) 

 fobično anksiozna motnja v otroštvu (F93.1) 

 socialno anksiozna motnja v otroštvu (F93.2) 

F93.1 Fobična tesnoba v otroštvu 
Bojazni v otroštvu, ki kažejo izrazito specifičnost razvojne faze in vzniknejo (do neke mere) pri večini otrok, 

so pa tu abnormno izrazite. Druge bojazni, ki nastopijo v otroštvu, niso pa normalni delež duševnega razvoja 

(npr. agorafobija), bi se morale kodirati v ustrezni kategoriji v sklopu (F40–F48). 

Izključeno:  generalizirana anksiozna motnja (F41.1) 

F93.2 Socialna tesnoba v otroštvu 
Pri tej motnji se pojavi opreznost pred tujci in zaskrbljenost ali bojazen pri srečevanju z novimi, tujimi ali 

socialno ogrožajočimi situacijami. Ta kategorija naj se uporablja le tedaj, če se strahovi zbudijo v zgodnjih 

letih in so hkrati nenavadni po izrazitosti in spremljajočih problemih v socialnem funkcioniranju. 

Izogibanje kot motnja otroštva ali adolescence 

F93.3 Rivaliteta sorojencev kot motnja 
Določena stopnja emocionalne motenosti, ki navadno sledi rojstvu mlajšega sorojenca, se pojavlja pri večini 

otrok. Motnja v smislu rivalitete sorojencev naj se diagnosticira le, če je stopnja ali trajanje te motnje 

statistično nenavadno in povezano z abnormnostmi v socialni interakciji. 

Ljubosumje sorojencev 

F93.8 Druge emocionalne motnje v otroštvu 
Identitetna motnja 

Motnja pretirane anksioznosti 

Izključeno:  motnja spolne identitete v otroštvu (F64.2) 



 

 

F93.9 Emocionalna motnja v otroštvu, neopredeljena 

F94 Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci 

Nekoliko heterogena skupina motenj, za katero so skupne abnormnosti v socialnem funkcioniranju, ki se 

začenjajo v razvojnem obdobju, pa vendar (drugače kot pri pervazivnih razvojnih motnjah) niso primarno 

označene z neko navidezno konstitucionalno socialno nesposobnostjo ali deficitom, ki prežema vsa področja 

funkcioniranja. V mnogih primerih imajo huda miljejska izkrivljenja ali pomanjkanja pomembno vlogo v 

etiologiji. 

F94.0 Elektivni mutizem 
Motnjo označuje pomembna emocionalno determinirana selektivnost pri uporabi govora, tako da otrok v 

določenih okoliščinah kaže obvladovanje govora, v drugih (določenih) situacijah pa kot da ne more govoriti. 

Motnja je navadno povezana z določenimi osebnostnimi značilnostmi, ki zajemajo socialno anksioznost, 

umikanje, preobčutljivost ali odpor. 

Selektivni mutizem 

Izključeno: pervazivne razvojne motnje (F84.–) 

 shizofrenija (F20.–) 

 specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80. –) 

 prehodni mutizem kot del ločitvene tesnobe pri majhnih otrocih (F93.0) 

F94.1 Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu 
Začenja se v prvih petih letih življenja in jo označujejo trajne abnormnosti v otrokovih vzorcih socialnih 

razmerij, ki so povezani z emocionalno motenostjo in so reaktivne na spremembe v miljejskih okoliščinah (npr. 

prestrašenost in prevelika budnost, šibka socialna interakcija z vrstniki, agresivnost do sebe in do drugih, žalost 

in v posameznih primerih zastoj v rasti). Sindrom verjetno nastopa kot neposreden rezultat hudega 

zanemarjanja s strani staršev, zlorabe ali trpinčenja. 

Če želimo identificirati kakršen koli pridruženi neuspeh v razvoju ali zaostajanju rasti, uporabimo dodatno 

kodo. 

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5) 

  motnja razvrte navezanosti v otroštvu (F94.2) 

  sindromi trpinčenja (T74.–) 

  normalna variacija vzorca selektivne povezanosti s spolno ali telesno zlorabo v otroštvu, katere 

  posledice so psihosocialni problemi (Z61.4–Z61.6) 

F94.2 Razvrtost pri navezovanju odnosov v otroštvu 
Poseben vzorec abnormnega socialnega funkcioniranja, ki vznikne v prvih petih letih življenja in teži k temu, 

da postane trajen, navzlic opaznim spremembam v miljejskih okoliščinah, npr. difuzno, neselektivno 

usmerjeno navezovanje odnosov, pritegovanje pozornosti in nekritično prijateljevanje, slabo uravnavane 

interakcije z vrstniki; odvisno od okoliščin utegnejo obstajati tudi pridružene emocionalne ali vedenjske 

motnje. 

Brezčutna psihopatija 

Institucionalni sindrom 

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5)  

 hospitalizem pri otrocih (F43.2)  

 hiperkinetične motnje (F90.–) 

 reaktivna motnja odnosov v otroštvu (F94.1) 

F94.8 Druge motnje socialnega funkcioniranja v otroštvu 



 

 

F94.9 Motnja socialnega funkcioniranja v otroštvu, neopredeljena 

F95 Tiki 

Sindromi, pri katerih je prevladujoči pojav določena oblika tika. Tik je nehoten, nagel, ponavljajoč se, 

neritmični gib (navadno zajema omejene mišične skupine) ali glasovna produkcija, ki se nanagloma začenja, 

nima pa navidezno nobenega smotra. Tik ponavadi človek doživlja kot neustavljiv, vendar ga navadno za 

določen čas lahko potlači. Stres stanje poslabša, v spanju tik preneha. Običajni preprosti motorični tiki 

vključujejo le mežikanje, sukanje vratu, skomiganje z rameni, grimasiranje. Običajni preprosti glasovni tiki 

vključujejo hrkanje, pokašljevanje, smrkanje in sikanje. Običajni kompleksni tiki vključujejo še udarjanje po 

sebi, poskakovanje. Običajni kompleksni glasovni tiki vključujejo ponavljanje določenih besed in včasih tudi 

uporabljanje takšnih, ki so socialno nesprejemljive (često obscene), koprolalija ali pa gre za ponavljanje 

posameznih glasov ali besed (palilalija). 

F95.0 Prehodni tik 
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, vendar ti tiki ne trajajo dlje kot 12 mesecev. Običajno imajo obliko 

mežikanja, grimasiranja, otresanja z glavo. 

F95.1 Kronični motorični ali glasovni tik 
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, so motorni ali glasovni (a ne oboji), posamezni ali multipli (navadno 

multipli) in trajajo več kot leto dni. 

F95.2 Kombinirani glasovni in multipli motorični tik [de la Tourette] 
Oblika tika, ki vsebuje multipli motorični tik in en ali več glasovnih tikov, ki se ne pojavljajo nujno hkrati. 

Motnja se navadno poslabša v adolescenci in teži k trajanju v odraslo dobo. Glasovni tiki so često multipli z 

eksplozivnimi, ponavljajočimi se vokalizacijami, ne samo hrkanjem in kruljenjem, temveč tudi izgovarjanjem 

obscenih besed ali fraz. Včasih se pridruži še ehopraksija gibov, ki je lahko obscena (kopropraksija). 

F95.8 Drugi tiki 

F95.9 Tik, neopredeljen 
Tik BDO 

F98 Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci 

Heterogena skupina motenj, ki jim je skupen značilen nastanek v otroštvu, sicer pa se v mnogočem razlikujejo. 

Nekatera od teh stanj predstavljajo dobro definirane  sindrome, druga pa le simptomne komplekse, ki jih je 

treba vključiti zaradi njihove pogostosti in povezanosti s psihosocialnimi problemi in ker jih ni mogoče 

vključiti v druge sindrome. 

Izključeno: napadi zadrževanja vdiha (R06.8) 

 motnje spolne identitete v otroštvu (F64.2)  

 Kleine–Levinov sindrom (G47.8)  

 obsesivno–kompulzivna motnja (F42.–) 

 motnje spanja zaradi čustvenih vzrokov (F51.–) 

F98.0 Uhajanje vode (enureza) neorganskega izvora  
Motnja, za katero je značilno nehotno izpraznjevanje mehurja, podnevi in ponoči, kar je abnormno v odnosu do 

posameznikove mentalne starosti in ki ni posledica pomanjkanja nadzora nad mehurjem zaradi kake nevrološke 

motnje, epileptičnih napadov ali kakih strukturnih anomalij urinarnega trakta. Enureza je lahko prisotna od 

rojstva ali pa se lahko pojavi po obdobju, ko je bil otrok že držen. Enureza je lahko, ni pa nujno, povezana z 

bolj obsežno emocionalno ali vedenjsko motnjo. 

Enureza (primarna) (sekundarna) neorganskega izvora 

Funkcionalna enureza 

Psihogena enureza 



 

 

Urinarna inkontinenca neorganskega izvora 

Izključeno:  uhajanje vode (enureza) BDO (R32) 

F98.1 Uhajanje blata (enkopreza) neorganskega izvora 
Ponavljajoče se, hoteno ali nehoteno puščanje blata, običajno normalne ali skoraj normalne konsistence, na 

mestih, ki niso ustrezni za to početje v človekovem lastnem sociokulturnem okolju. Ta pojav lahko predstavlja 

abnormno nadaljevanje normalne otroške inkontinence, lahko vključuje izgubo kontinence potem, ko je otrok 

že kontroliral črevesje, lahko pa je to tudi čisto namerno odlaganje fecesa na neustreznih mestih namesto 

normalnega obvladovanja fiziologije defekacije. Ta pojav lahko nastopa kot monosimptomatska motnja, lahko 

pa predstavlja del obsežnejše motnje, zlasti kake emocionalne motnje (F93.–) ali vedenjske motnje (F91.–) 

Funkcionalna enkopreza 

Inkontinenca fecesa neorganskega izvora 

Psihogena enkopreza 

Če želimo opredeliti vzrok katere koli hkratne konstipacije, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  uhajanje blata (enkopreza) BDO (R15) 

F98.2 Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu 
Motnja hranjenja različne zunanje podobe, navadno specifična za detinstvo in zgodnje otroštvo. Na splošno 

vključuje zavračanje hrane in skrajno svojeglavost pri ustreznem obroku hrane, ob pametnem in kompetentnem 

skrbniku in ob odsotnosti kake organske bolezni. Ta pojav lahko kdaj spremlja ruminacija (ponavljajoča se 

regurgitacija brez navzee ali gastrointestinalne bolezni). 

Ruminacija v detinstvu 

Izključeno: anorexia nervosa in druge motnje hranjenja (F50.–) 

 hranjenje: 

 • težave pri hranjenju in neurejena prehrana (R63.3) 

 • težave pri novorojenčku (P92.–) 

 pica v detinstvu ali otroštvu (F98.3) 

F98.3 Pica v detinstvu in otroštvu 
Trajno uživanje neužitnih snovi (prst, ostružki zidne barve itd.). Lahko nastopa kot eden od mnogih 

simptomov, ki so del kake obsežnejše psihiatrične motnje (npr. avtizma), ali kot relativno izolirano 

psihopatološko vedenje; le to je uvrščeno tukaj. Fenomen je zelo pogost pri duševno manjrazvitih otrocih in, če 

je prisotna tudi duševna manjrazvitost, naj se uporabi F70–F79 kot poglavitna diagnoza. 

F98.4 Motnje stereotipnega gibanja 
Hoteni, ponavljajoči se, stereotipni, nefunkcionalni (in često ritmični) gibi, ki ne tvorijo dela kakega 

prepoznanega psihiatričnega ali nevrološkega stanja. 

Če se taki gibi pojavljajo kot simptomi kakih drugih motenj, naj se registrira le splošna motnja. Gibi, ki sicer 

niso samopoškodovalne narave, vključujejo: guganje telesa, zibanje z glavo, puljenje las, sukanje las, gibanje s 

prsti, ploskanje. Stereotipno samopoškodovalno vedenje pa vsebuje ponavljajoče se trkanje z glavo, klofutanje 

po svojem licu, tiščanje oči, grizenje rok, ustnic ali drugih delov telesa. Vse motnje stereotipnega gibanja 

nastopajo dokaj pogosto v zvezi z duševno manjrazvitostjo (če je tako, je treba zapisati oboje). Če se tiščanje 

oči dogaja pri otroku z okvaro vida, naj se kodira oboje: zatiskanje oči pod to kategorijo in motnjo vida pod 

ustrezno somatsko kodo. 

Stereotipna navada 

Izključeno: abnormni nehotni gibi (R25.–) 

 motnje gibov organske narave (G20–G25) 

 grizenje nohtov (F98.8) 

 vrtanje po nosu (F98.8) 

 stereotipije, ki so del širše duševne motenosti (F00–F95) 

 sesanje palca (F98.8) 



 

 

 tiki (F95.–)  

 trihotilomanija (F63.3) 

F98.5 Jecljanje 
Govorica, za katero je značilno pogosto ponavljanje ali podaljševanje glasov, zlogov ali besed, ali česte 

hezitacije ali premori, ki raztrgajo ritmični potek govora. Uvrsti naj se kot motnja le, če je njegova izrazitost 

tolikšna, da bistveno in opazno moti fluentnost govora. 

Izključeno: tiki (F95.–) 

 prehitevajoče govorjenje (F98.6) 

F98.6 Prehitevajoče govorjenje 
Hiter tempo govorjenja z motnjami v fluentnosti, vendar brez ponavljanj ali hezitacij, takšne stopnje, da 

postane govor že manj razumljiv. Govor je prenapet in disritmičen, z naglimi zagoni, ki navadno povzročajo 

napačne vzorce izražanja. 

Izključeno: jecljanje (F98.5) 

 tiki (F95.–) 

F98.8 Druge specifične vedenjske in emocionalne motnje z nastankom navadno v otroštvu in 
adolescenci 
Pomanjkanje pozornosti brez hiperaktivnosti 

Ekscesivna masturbacija 

Grizenje nohtov  

Vrtanje po nosu  

Sesanje palca 

F98.9 Neopredeljene vedenjske in emocionalne motnje z začetkom navadno v otroštvu in adolescenci 

NEOPREDELJENA DUŠEVNA MOTNJA 
(F99) 

F99 Duševna motnja, ki ni opredeljena drugje 

Duševna bolezen BDO 

Izključeno:  organska duševna motnja BDO (F06.9) 

 

 



 

 

POGLAVJE 6 

BOLEZNI ŽIVČEVJA  
(G00–G99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
G00–G09 Vnetne bolezni centralnega živčevja 
G10–G13 Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje 
G20–G26 Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja 
G30–G32 Druge degenerativne bolezni živčevja 
G35–G37 Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja 
G40–G47 Epizodne in paroksizmalne motnje 
G50–G59 Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev 
G60–G64 Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja 
G70–G73 Bolezni živčnomišičnega stika in mišičja 
G80–G83 Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi 
G90–G99 Druge motnje živčevja 

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so: 
G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
G02* Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
G05* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje 
G07* Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje 
G13* Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje 
G22* Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje 
G26* Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje 
G32* Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje 
G46* Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†) 
G53* Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje  
G55* Kompresivne okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje 
G59* Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje 
G63* Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje 
G73* Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje 
G94* Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
G99* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje 

 
Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

  nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

  zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

  prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

  endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

  poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  

  neoplazme (C00–D48) 

  simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

 



 

 

VNETNE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA 
(G00–G09)  

G00 Bakterijski meningitis, ki ni uvrščen drugje 

Vključeno:  arahnoiditis }  

   leptomeningitis  }  bakterijski 

   meningitis  }  

   pahimeningitis  }  

Izključeno:  bakterijski: 

 •  meningoencefalitis (G04.2) 

 •  meningomielitis (G04.2) 

G00.0 Hemofilusov meningitis 
Meningitis, ki ga povzroča Haemophilus influenzae 

G00.1 Pnevmokokni meningitis 

G00.2 Streptokokni meningitis 

G00.3 Stafilokokni meningitis 

G00.8 Druge vrste bakterijski meningitis 
Meningitis, ki ga povzroča: 

•  Escherichia coli 

•  Bacillus Friedländer 

•  Klebsiella 

G00.9 Bakterijski meningitis, neopredeljen 
Meningitis: 

•  purulentni BDO 

•  piogeni BDO 

•  supurativni BDO 

G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih  drugje 

 Meningitis (pri): 

• antraksu (A22.8†) 

•  gonokokni (A54.8†) 

•  leptospirozi (A27.–†) 

•  listeriozi (A32.1†) 

•  Lymski boreliozi (A69.2†) 

• nevrosifilisu (A52.1†) 

•  salmonelozi (A02.2†) 

•  sifilisu: 

•  prirojenem (A50.4†) 

•  sekundarnem (A51.4†) 

• tifusu (A01.0†) 

Izključeno:  meningoencefalitis in meningomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.0*) 

G02* Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih,  uvrščenih drugje 



 

 

Izključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih 

drugje (G05.1–G05.2*) 

G02.0* Meningitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Meningitis (zaradi): 

• infekcijske mononukleoze (B27.-†) 

• rdečk (B06.0†) 

G02.1* Meningitis pri mikozah 
Kriptokokni meningitis (B45.1†) 

G02.8* Meningitis pri drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Meningitis pri: 

•  afriški tripanosomiozi (B56.–†) 

•  Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†) 

G03 Meningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov 

Vključeno:  arahnoiditis           }  

leptomeningitis    } zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov 

meningitis           }  

pahimeningitis        }  

Izključeno:  meningoencefalitis (G04.–) 

meningomielitis (G04.–) 

G03.0 Nepiogeni meningitis 
Nebakterijski meningitis 

G03.1 Kronični meningitis 

G03.2 Benigni rekurentni meningitis (Mollaret) 

G03.8 Meningitis zaradi drugih opredeljenih vzrokov 

G03.9 Meningitis, neopredeljen 
Arahnoiditis (spinalni) BDO 

G04 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis 

Vključeno:  akutni ascendentni mielitis meningoencefalitis meningomielitis 

Izključeno:  benigni mialgični encefalomielitis (G93.3) 

  encefalopatija: 

  • BDO (G93.4) 

  •  alkoholna (G31.2) 

  •  toksična (G92)  

  multipla skleroza (G35)  

  mielitis: 

  •  akutni transverzalni (G37.3) 

  •  subakutni nekrotizirajoči (G37.4) 

G04.0 Akutni diseminirani encefalitis 
 Encefalitis   } 

 Encefalomielitis  } po imunizaciji 

 



 

 

Če  želimo  opredeliti vakcino, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G04.1 Tropska spastična paraplegija  

G04.2 Bakterijski meningoencefalitis in meningomielitis, ki ni uvrščen drugje 

G04.8 Druge vrste encefalitis, mielitis in encefalomielitis 
Postinfekcijski encefalitis in encefalomielitis BDO 

G04.9 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis, neopredeljen 
Ventrikulitis (cerebralni) BDO 

G05* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje 

Vključeno:  meningoencefalitis in meningomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje 

G05.0* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri): 

•  listeriozi (A32.1†) 

•  meningokokni (A39.8†) 

•  sifilisu: 

•  prirojenem (A50.4†) 

•  poznem (A52.1†) 

•  tuberkulozni (A17.8†) 

G05.1* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri): 

• citomegalovirusni (B25.8†) 

• gripi (J09†, J10.8†, J11.8†) 

• rdečkah (B06.0†) 

G05.2* Encefalitis, mielitis, encefalomielitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih 
drugje 
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis pri: 

•  afriški tripanosomiozi (B56.–†) 

•  Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†) 

•  naegleriozi (B60.2†) 

•  toksoplazmozi (B58.2†) 

Eozinofilni meningoencefalitis (B83.2†) 

G05.8* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Encefalitis pri sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†) 

G06 Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

G06.0 Intrakranialni absces in granulom 
Absces (embolični)(v): 

•  možganih [kjer koli] 

•  cerebelarni 

•  cerebralni 

•  otogeni 

Intrakranialni absces ali granulom: 

•  epiduralni 

•  ekstraduralni 



 

 

•  subduralni 

G06.1 Intraspinalni absces in granulom 
Absces (embolični) hrbtenjače [kjer koli]  

Intraspinalni absces ali granulom: 

•  epiduralni 

•  ekstraduralni 

•  subduralni 

G06.2 Ekstraduralni in subduralni absces, neopredeljen 

G07* Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje 

Možganski absces: 

•  gonokokni (A54.8†) 

•  tuberkulozni (A17.8†) 

Shistosomiazni možganski granulom (B65.–†)  

Tuberkulom: 

•  možganov (A17.8†) 

G08 Intrakranialni in intraspinalni flebitis in tromboflebitis 

Septična(-i): 

• embolizem  }  

• endoflebitis  }  

• flebitis  } intrakranialnih ali intraspinalnih venskih  sinusov in ven 

• tromboflebitis  }  

• tromboza }  

Izključeno:  intrakranialni flebitis in tromboflebitis: 

 •  kot zaplet: 

 •  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7) 

 •  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.5, O87.3) 

 •  nepiogenega izvora (I67.6) 

 nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis (G95.1) 

G09 Kasne posledice (sekvele) vnetnih bolezni centralnega živčevja 
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Opomba: To kategorijo uporabljamo za označevanje kasnih posledic tistih stanj, ki so sama po sebi prvotno 

uvrščena v G00–G08 (izključene so kategorije z zvezdico (*)). »Kasne posledice« vključujejo stanja, ki so 

opredeljena kot taka, ali kot kasni učinki, ali stanja, ki so prisotna leto in več po  začetku vzročnega stanja. 

SISTEMSKE ATROFIJE, KI PRIMARNO PRIZADANEJO CENTRALNO ŽIVČEVJE 
(G10–G13) 

G10 Huntingtonova bolezen 

Huntingtonova horea 

G11 Hereditarna ataksija 

Izključeno:  hereditarna in idiopatska nevropatija (G60.–) 

  cerebralna paraliza (G80.-) 



 

 

  presnovne (metabolične) motnje (E70–E90) 

G11.0 Prirojena neprogresivna ataksija 

G11.1 Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom 
Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom: 

•  z esencialnim tremorjem 

•  z mioklonusom [Huntova ataksija] 

•  z ohranjenimi tetivnimi refleksi 

Friedreichova ataksija (avtosomno recesivna) 

Na kromosom X vezana recesivna spinocerebelarna ataksija 

Opomba: Začne se običajno pred 20. letom. 

G11.2 Cerebelarna ataksija s kasnim začetkom 

Opomba: Začne se običajno po 20. letu. 

G11.3 Cerebelarna ataksija s pomanjkljivim obnavljanjem DNK 
Ataksija teleangiektazija [Louis–Bar] 

 

Izključeno: Cockayneov sindrom (Q87.11) 

xeroderma pigmentosum (Q82.1) 

G11.4 Hereditarna spastična paraplegija 

G11.8 Druge hereditarne ataksije 

G11.9 Hereditarna ataksija, neopredeljena 
Hereditarna(–i) cerebelarna(–i): 

•  ataksija BDO 

•  degeneracija 

•  bolezen 

•  sindrom 

G12 Spinalna mišična atrofija in sorodni sindromi 

G12.0 Infantilna spinalna mišična atrofija, tip I [Werdnig-Hoffman] 

G12.1 Druge vrste dedna spinalna mišična atrofija 
Progresivna bulbarna paraliza v otroštvu [Fazio–Londe]  

Spinalna mišična atrofija: 

•  pri odraslih 

•  v otroštvu, tip II 

•  distalna 

•  juvenilna oblika, tip III [Kugelberg–Welander] 

•  skapuloperonealna  oblika 

G12.2 Bolezen motoričnega nevrona 
Familiarna bolezen motoričnega nevrona  

Lateralna skleroza: 

•  amiotrofična 

•  primarna 

Progresivna: 

•  bulbarna paraliza 



 

 

•  spinalna mišična atrofija 

G12.8 Druge spinalne mišične atrofije in sorodni sindromi 

G12.9 Spinalna mišična atrofija, neopredeljena 

G13* Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje 

G13.0* Paraneoplastična nevromiopatija in nevropatija 
Karcinomska nevromiopatija (C00–C96†) 

Senzorična paraneoplastična nevropatija [Denny Brown] (C00–D48†) 

G13.1* Druge sistemske atrofije pri neoplazmah, ki primarno prizadenejo centralno živčevje 
Paraneoplastična limbična encefalopatija (C00–D48†) 

G13.2* Sistemska atrofija pri miksedemu, ki primarno prizadene centralno živčevje (E00.1†, E03.-†) 

G13.8* Sistemske atrofije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ki primarno prizadenejo centralno 
živčevje 

EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI IN MOTNJE GIBANJA 
(G20–G26) 

G20 Parkinsonova bolezen  

Hemiparkinsonizem 

Paralysis agitans 

Parkinsonizem ali Parkinsonova bolezen: 

• BDO 

•  idiopatski(-a) 

• primarni(-a) 

Izključeno: bolezen z Lewyjevimi telesci (G31.3) 

G21 Sekundarni parkinsonizem 

G21.0 Maligni nevroleptični sindrom 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G21.1 Druge vrste sekundarni parkinsonizem, ki ga povzročijo zdravila 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G21.2 Sekundarni parkinsonizem zaradi drugih zunanjih vzrokov 

Če  želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G21.3 Postencefalitični parkinsonizem 

G21.4 Vaskularni parkinsonizem 

G21.8 Druge vrste sekundarni parkinsonizem 



 

 

G21.9 Sekundarni parkinsonizem, neopredeljen 

G22* Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje 

Parkinsonizem pri: 

• bolezni z Lewyjevimi telesci (G31.3†) 

• sifilisu [sifilitični parkinsonizem] (A52.1†) 

G23 Druge degenerativne bolezni bazalnih ganglijev 

Izključeno:  multisistemska: 

• atrofija BDO  }  

• degeneracija  } (G90.3) 

G23.0 Hallervorden-Spatzova bolezen 
Pigmentna palidalna degeneracija 

G23.1 Progresivna supranuklearna oftalmoplegija [Steele-Richardson-Olszewski] 

G23.2 Striatonigralna degeneracija 

G23.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni bazalnih ganglijev 
Kalcifikacija bazalnih ganglijev 

G23.9 Degenerativna bolezen bazalnih ganglijev, neopredeljena 

G24 Distonija 

Vključeno:  diskinezija 

Izljučeno: atetoidna cerebralna paraliza (G80.3) 

G24.0 Distonija, ki jo povzročijo zdravila 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G24.1 Idiopatska familiarna distonija 
Idiopatska distonija BDO 

G24.2 Idiopatska nefamiliarna distonija 

G24.3 Spastični tortikolis 

Izključeno:  tortikolis BDO (M43.6) 

G24.4 Idiopatska orofacialna distonija 
Orofacialna diskinezija 

G24.5 Blefarospazem 

G24.8 Druge vrste distonija 

G24.9 Distonija, neopredeljena 
Diskinezija BDO 



 

 

G25 Druge ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja 

G25.0 Esencialni tremor 
Familiarni tremor 

Izključeno:  tremor BDO (R25.1) 

G25.1 Tremor, ki ga povzroči zdravilo 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G25.2 Druge opredeljene oblike tremorja 
Intencijski tremor 

G25.3 Mioklonus 
Mioklonus, ki ga povzroči zdravilo 

Če želimo opredeliti zdravilo, če ga je povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

 

Izključeno:  obrazna miokimija (G51.4) 

  mioklonična epilepsija (G40.–) 

G25.4 Horea, ki jo povzroči zdravilo 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G25.5 Druge vrste horea 
Horea BDO 

 

Izključeno:  horea BDO s prizadetostjo srca (I02.0)  

  Huntingtonova horea (G10)  

  revmatična horea (I02.–)  

  Sydenhamova horea (I02.–) 

G25.6 Tiki, ki jih povzročijo zdravila, in druge vrste tiki organskega vzroka 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je tik povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

 

Izključeno:  sindrom de la Tourette (F95.2) 

   tik BDO (F95.9) 

G25.8 Druge opredeljene ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja 
Sindrom nemirnih nog 

Sindrom okorelosti 

G25.9 Ekstrapiramidna motnja in motnja gibanja, neopredeljena 

G26* Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje 

 



 

 

DRUGE DEGENERATIVNE BOLEZNI ŽIVČEVJA 
(G30–G32) 

G30 Alzheimerjeva bolezen 
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Vključeno:  senilne in presenilne oblike  

Izključeno:  senilna: 

 •  degeneracija možganov NUD (G31.1) 

 • demenca BDO (F03) 

 senilnost BDO (R54) 

G30.0 Alzheimerjeva bolezen z zgodnjim začetkom 

Opomba: Začne se običajno pred 65. letom 

G30.1 Alzheimerjeva bolezen s kasnim začetkom 

Opomba: Začne se običajno po 65. letu 

G30.8 Druge vrste Alzheimerjeva bolezen 

G30.9 Alzheimerjeva bolezen, neopredeljena 

G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: Reyev sindrom (G93.7) 

G31.0 Cirkumskriptna možganska atrofija 
Pickova bolezen 

Progresivna izolirana afazija 

G31.1 Senilna degeneracija možganov, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  Alzheimerjeva bolezen (G30.–) 

senilnost BDO (R54) 

G31.2 Degeneracija živčevja zaradi alkohola 
Alkoholna: 

•  cerebelarna: 

•  ataksija 

•  degeneracija 

•  cerebralna degeneracija 

•  encefalopatija 

Disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola 

G31.3 Bolezen z Lewyjevimi telesci 
Bolezen z Lewyjevimi telesci: 

• kortikalna 

• difuzna 

• z: 

 • demenco† (F02.8*) 

 • Parkinsonizmom† (G22*) 

G31.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni živčevja 
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Degeneracija sive možganovine [Alpers] 

Mitohondrijska mioencefalopatija 

Subakutna nekrotizirajoča encefalopatija [Leigh] 

G31.9 Degenerativna bolezen živčevja, neopredeljena 

G32* Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje 

G32.0* Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri boleznih, uvrščenih drugje 

Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri pomanjkanju vitamina B12 (E53.8†) 

G32.8* Druge opredeljene degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

DEMIELINIZACIJSKE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA 
(G35–G37) 

G35 Multipla skleroza 

Multipla skleroza: 

•  možganskega debla 

•  hrbtnega mozga (hrbtenjače) 

•  diseminirana 

•  generalizirana 

• BDO 

G36 Druge vrste akutna diseminirana demielinizacija 

Izključeno:  postinfekcijski encefalitis in encefalomielitis BDO (G04.8) 

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic] 
Demielinizacija pri nevritisu vidnega živca 

Izključeno:  optični nevritis BDO (H46) 

G36.1 Akutni in subakutni hemoragični levkoencefalitis [Hurst] 

G36.8 Druge vrste opredeljena akutna diseminirana demielinizacija 

G36.9 Akutna diseminirana demielinizacija, neopredeljena 

G37 Druge demielinizacijske bolezni centralnega živčevja 

G37.0 Difuzna skleroza 
Periaksialni encefalitis  

Schilderjeva bolezen 

Izključeno:  adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]  (E71.3) 

G37.1 Centralna demielinizacija korpusa kalozuma 



 

 

G37.2 Centralna pontina mielinoliza 

G37.3 Akutni transverzalni mielitis pri demielinizacijski bolezni centralnega živčevja  
Akutni transverzalni mielitis BDO 

Izključeno:  multipla skleroza (G35) 

neuromyelitis optica [Devic] (G36.0) 

G37.4 Subakutni nekrotizirajoči mielitis 

G37.5 Koncentrična skleroza [Baló] 

G37.8 Druge opredeljene demielinizacijske bolezni centralnega živčevja 

G37.9 Demielinizacijska bolezen centralnega živčevja, neopredeljena 

 

EPIZODNE IN PAROKSIZMALNE MOTNJE 
(G40–G47) 

G40 Epilepsija  

Neobvladljiva epilepsija je definirana kot pojav  enega ali več napadov  z motnjo zavesti  mesečno ali dvanajst 

ali več napadov letno, kljub zdravljenju s primernimi odmerki najmanj dveh antiepileptičnih zdravil, 

posamično ali v kombinaciji. 

  

Opomba:  Te kriterije uporabljajo klinični zdravniki, ne klinični koderji. Koderji naj neobvladljivo epilepsijo 

določijo samo na podlagi klinične dokumentacije stanja. 

 

Izključeno:  Landau–Kleffnerjev sindrom (F80.3) 

  napad (krčev) BDO (R56.8)  

  status epilepticus (G41.–)  

  Toddova paraliza (G83.8) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo G40: 

  0  niso v sklopu neobvladljive epilepsije 

  1  so v sklopu neobvladljive epilepsije 

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

Benigna epilepsija v otroštvu s centrotemporalnimi trni v EEG–ju  

Epilepsija v otroštvu z okcipitalnimi paroksizmi v EEG–ju 

G40.1 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi 
žariščnimi napadi 

Napadi brez motene zavesti 

Enostavni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo 



 

 

G40.2 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s 
kompleksnimi žariščnimi napadi 

Napadi z motnjo zavesti, pogosto z avtomatizmi 

Kompleksni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo 

 

G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi 

Benigna(–e): 

•  otroška mioklonična epilepsija 

•  konvulzije novorojenčka (družinske)  

Otroška epilepsija z absencami [piknolepsija]  

Epilepsija z grand mal napadi ob prebujanju 

Juvenilna: 

•  epilepsija z absencami 

•  mioklonična epilepsija [impulzivni petit mal] 

Neopredeljeni epileptični napadi: 

•  atonični 

•  klonični 

•  mioklonični 

•  tonični 

•  tonično-klonični 

G40.4 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi 
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Epilepsija z: 

•  miokloničnimi absencami 

•  mioklonično–astatičnimi napadi 

Krči pri otrocih  

Lennox–Gastautov sindrom  

MERRF [mioklonična epilepsija z razcefranimi rdečimi vlakni] sindrom 

Napadi Salaam 

Simptomatska zgodnja mioklonična encefalopatija 

Westov sindrom  

G40.5 Posebni epileptični sindromi 

Epilepsia partialis continua [Koževnikov] 

Epileptični napadi, ki jih povzročijo: 

•  alkohol 

•  zdravila 

•  hormonske spremembe 

•  pomanjkanje spanja 

•  stres 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je napad povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

G40.6 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez) 

Opomba: To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno 

uvrstitev stanja pod eno izmed kod G40.0- ali G40.5-. 



 

 

G40.7 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov 

Opomba:  To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno 

uvrstitev stanja pod kodo G40.3-. 

G40.8 Druge vrste epilepsija 

Epilepsije in epileptični sindromi, ki niso opredeljeni kot žariščni ali generalizirani 

G40.9 Epilepsija, neopredeljena 

Epileptične(–i): 

•  konvulzije BDO 

•  krči BDO 

•  napadi BDO 

G41 Status epilepticus 

G41.0 Grand mal status epilepticus 
Tonično klonični status epilepticus 

Izključeno:  epilepsia partialis continua [Koževnikov]  (G40.5-) 

G41.1 Petit mal status epilepticus 
Status epilepticus z absencami 

G41.2 Status epilepticus s kompleksnimi žariščnimi napadi 

G41.8 Druge vrste status epilepticus 

G41.9 Status epilepticus, neopredeljen 

G43 Migrena 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je migreno povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

Izključeno:  glavobol BDO (R51) 

G43.0 Migrena brez avre [navadna migrena] 

G43.1 Migrena z avro [klasična migrena] 
Migrena: 

•  avra brez glavobola 

•  bazilarna 

•  ekvivalenti 

•  familiarna hemiplegična 

• z(s): 

•  nenadno avro 

•  prolongirano avro 

•  tipično avro 

G43.2 Status migraenosus 

G43.3 Migrena z zapleti 



 

 

G43.8 Druge vrste migrena 
Oftalmoplegična migrena  

Retinalna migrena 

G43.9 Migrena, neopredeljena 

G44 Drugi glavobolni sindromi 

Izključeno:  atipična obrazna bolečina (G50.1) 

  glavobol BDO (R51) 

  nevralgija trigeminusa (G50.0) 

G44.0 Sindrom glavobola v skupkih 
Kronična paroksizmalna hemikranija  

Glavobol v skupkih: 

•  kronični 

•  epizodni 

G44.1 Žilni glavobol, ki ni uvrščen drugje 
Žilni glavobol BDO 

G44.2 Glavobol tenzijskega tipa 
Kronični glavobol tenzijskega tipa  

Epizodni tenzijski glavobol  

Tenzijski glavobol BDO 

G44.3 Kronični popoškodbeni glavobol 

G44.4 Glavobol, ki ga povzročijo zdravila, ki ni uvrščen drugje 

Če želimoopredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G44.8 Drugi opredeljeni glavobolni sindromi 

G45 Prehodni možganski ishemični napadi (tranzitorne ishemične atake (TIA)) in sorodni sindromi 

Izključeno:  možganska ishemija novorojenčka (P91.0) 

G45.0 Vertebrobazilarni sindrom 

G45.1 Karotidni sindrom (hemisferni) 

G45.2 Multipli in bilateralni sindromi precerebralnih arterij 

G45.3 Amaurosis fugax 

G45.4 Prehodna (tranzitorna) globalna amnezija (TGA) 

Izključeno:  amnezija BDO (R41.3) 

G45.8 Drugi prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi 

G45.9 Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen 
Preteči cerebrovaskularni insult 

Spazem možganske arterije 

Prehodna možganska ishemija BDO  



 

 

G46* Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†) 

G46.0* Sindrom srednje možganske arterije (I66.0†) 

G46.1* Sindrom sprednje možganske arterije (I66.1†) 

G46.2* Sindrom zadnje možganske arterije (I66.2†) 

G46.3* Sindrom inzulta v možganskem deblu (I60–I67†) 
Sindrom: 

•  Benediktov 

•  Claudeov 

•  Fovilleov 

•  Millard–Gublerjev 

•  Wallenbergov 

•  Webrov 

G46.4* Sindrom cerebelarnega inzulta (I60–I67†) 

G46.5* Čisti motorični lakunarni sindrom ( (I60–I67†) 

G46.6* Čisti senzorični lakunarni sindrom (I60–I67†) 

G46.7* Drugi lakunarni sindromi (I60–I67†) 

G46.8* Drugi možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†) 

G47 Motnje spanja 

Izključeno:  nočne more (F51.5) 

     neorganske motnje spanja (F51.–) 

     nočni strahovi (F51.4) 

     hoja v spanju (F51.3) 

G47.0 Motnje uspavanja in vzdrževanja spanja [insomnije] 

G47.1 Motnje s povečano zaspanostjo [hipersomnije] 

G47.2 Motnje v razporeditvi spanja in budnosti 
Sindrom fazne zakasnitve spanja 

Nepravilni vzorec spanja in budnosti 

G47.3 Apneja v spanju 
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Izključeno:  Pickwickov sindrom (E66.2) 

  apneja pri novorojenčku med spanjem (P28.3) 

G47.30 Apneja v spanju, neopredeljena 

G47.31 Sindrom centralne apneje v spanju 
Sindrom centralne hipopneje v spanju 

G47.32 Sindrom obstruktivne apneje 
Sindrom obstruktivne hipopneje v spanju 



 

 

G47.33 Sindrom hipoventilacije v spanju 

G47.39 Druge apneje v spanju 

G47.4 Narkolepsija in katapleksija 

G47.8 Druge motnje spanja 
Kleine–Levinov sindrom 

G47.9 Motnja spanja, neopredeljena 

 

OKVARE ŽIVCEV, ŽIVČNIH KORENIN IN PLETEŽEV 
(G50–G59) 

Izključeno:  okvare živcev, živčnih korenin in pletežev zaradi električnega toka– glej poškodbe živcev po telesnih regijah 

    nevralgija  } NOS (M79.2-) 

    nevritis  } 

    periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83) 

    radikulitis NOS (M54.1-) 

G50 Okvare trigeminusa 

Vključeno:  okvare 5. možganskega živca 

G50.0 Nevralgija trigeminusa 
Sindrom paroksizmalne obrazne bolečine 

Tic douloureux 

G50.1 Atipična obrazna bolečina 

G50.8 Druge okvare trigeminusa 

G50.9 Okvara trigeminusa, neopredeljena 

G51 Okvare facialisa (obraznega živca) 

Vključeno:  okvare 7. možganskega živca 

G51.0 Bellova paraliza 
Obrazna paraliza 

G51.1 Ganglionitis geniculi 

Izključeno:  poherpetični genikularni ganglionitis (B02.2) 

G51.2 Melkerssonov sindrom 
Melkersson–Rosenthalov sindrom  

G51.3 Klonični hemifacialni spazem 

G51.4 Obrazna miokimija 



 

 

G51.8 Druge okvare facialisa 

G51.9 Okvara facialisa, neopredeljena 

G52 Okvare drugih možganskih živcev 

Izključeno:  okvare: 

  •  slušnega [8.] živca (H93.3) 

  • vidnega [2.] živca (H46, H47.0) 

  paralitično škiljenje zaradi ohromelosti živca (H49.0–H49.2) 

G52.0 Okvare olfaktornega živca 
Okvare 1. možganskega živca 

G52.1 Okvare glosofaringikusa 
Okvare 9. možganskega živca  

Nevralgija glosofaringikusa 

G52.2 Okvare vagusa 
Okvare pnevmogastričnega [10.] živca 

G52.3 Okvare hipoglosusa 
Okvare 12. možganskega živca 

G52.7 Multiple okvare možganskih živcev 
Polyneuritis cranialis 

G52.8 Okvare drugih opredeljenih možganskih živcev 

G52.9 Okvara možganskega živca, neopredeljena 

G53* Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje 

G53.0* Nevralgija po zostru (B02.2†) 
Poherpetični(–a): 

•  genikularni  ganglionitis 

•  nevralgija trigeminusa 

G53.1* Multiple okvare možganskih živcev pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
(A00–B94.9, B99†) 

G53.2* Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (D86.8†) 

G53.3* Multiple okvare možganskih živcev pri neoplazmah (C00–D48†) 

G53.8* Druge okvare možganskih živcev pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

G54 Okvare živčnih korenin in pletežev 

Izključeno:   poškodbe živčnih korenin in pletežev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih 

področjih 

okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51) 

nevralgija ali nevritis BDO (M79.2) 

nevritis ali radikulitis: 



 

 

• brahialni BDO  }  

• lumbalni BDO  }  

• lumbosakralni BDO }  (M54.1-) 

• torakalni BDO }  

radikulitis NOS  }  

radikulopatija BDO }  

spondiloza (M47.-) 

G54.0 Okvare brahialnega pleteža 
Sindrom torakalnega izhoda 

G54.1 Okvare lumbosakralnega pleteža 

G54.2 Okvare cervikalnih korenin, ki niso uvrščene drugje 

G54.3 Okvare torakalnih korenin, ki niso uvrščene drugje 

G54.4 Okvare lumbosakralnih korenin, ki niso uvrščene drugje 

G54.5 Nevralgična amiotrofija 
Parsonage–Aldren–Turnerjev sindrom  

Nevritis ramenskega obroča  

G54.6 Sindrom bolečega fantomskega uda 

G54.7 Sindrom nebolečega fantomskega uda 
Sindrom fantomskega uda BDO 

G54.8 Druge okvare živčnih korenin in pletežev 

G54.9 Okvara korenine in pleteža, neopredeljena 

G55* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje 

G55.0* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri neoplazmah (C00–D48†) 

G55.1* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri okvarah medvretenčne ploščice (diskusa) 
(M50–M51†) 

G55.2* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri spondilozi (M47.-†) 

G55.3* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri drugih dorzopatijah (M45–M46†, M48.-†, 
M53–M54†) 

G55.8* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje 

G56 Mononevropatije na zgornjem udu 

Izključeno:  poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih 

G56.0 Sindrom karpalnega kanala 

G56.1 Druge okvare medianega živca 

G56.2 Okvara ulnarnega živca 



 

 

Kasna pareza ulnarnega živca  

G56.3 Okvara radialnega živca 

G56.4 Kavzalgija 
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II na zgornji okončini 

G56.8 Druge mononevropatije na zgornjem udu 
Interdigitalni nevrom na zgornjem udu 

G56.9 Mononevropatija na zgornjem udu, neopredeljena 

G57 Mononevropatije na spodnjem udu 

Izključeno:  poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih 

G57.0 Okvara ishiadičnega živca 
Izključeno:  išias: 

  • BDO (M54.3) 

  •  zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1) 

G57.1 Meralgia paraesthetica 
Sindrom lateralnega kožnega živca stegna 

G57.2 Okvara femoralnega živca 

G57.3 Okvara lateralnega poplitealnega živca 
Pareza peronealnega živca 

G57.4 Okvara medialnega poplitealnega živca 

G57.5 Sindrom tarzalnega kanala 

G57.6 Okvara plantarnega živca 
Mortonova metatarzalgija 

G57.7 Kavzalgija spodnje okončine 
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom II. na spodnjem udu 

G57.8 Druge mononevropatije na spodnjem udu 
Interdigitalni nevrom na spodnjem udu 

G57.9 Mononevropatija na spodnjem udu, neopredeljena 

G58 Druge mononevropatije 

G58.0 Interkostalna nevropatija 

G58.1 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I. 

Refleksna simpatična distrofija 

G58.10 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, neopredeljeno področje 

G58.11 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, zgornjega uda 



 

 

Sindrom rama–roka 

G58.12 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, spodnjega uda 

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

G58.7 Mononeuritis multiplex 

G58.8 Druge opredeljene mononevropatije 

G58.9 Mononevropatija, neopredeljena 
Kavzalgija BDO 

Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II BDO 

G59* Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno: diabetična mononevropatija (E1-.41) 

 

POLINEVROPATIJE  IN DRUGE BOLEZNI PERIFERNEGA ŽIVČEVJA 
(G60–G64) 

 

Izključeno:  nevralgija BDO (M79.2) 

 nevritis BDO (M79.2) 

 periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83) 

 radikulitis BDO (M54.1) 

G60 Hereditarna in idiopatska nevropatija 

G60.0 Hereditarna motorična in senzorična nevropatija 
Bolezen: 

•  Charcot–Marie–Toothova 

•  Déjerine–Sottasova 

Hereditarna motorična in senzorična nevropatija, tipi I–IV  

Hipertrofična nevropatija v otroštvu 

Peronealna mišična atrofija (aksonska oblika)(hipertrofična oblika)  

Roussy–Lévyev sindrom 

G60.1 Refsumova bolezen 

G60.2 Nevropatija v zvezi s hereditarno ataksijo 

G60.3 Idiopatska progresivna nevropatija 

G60.8 Druge hereditarne in idiopatske nevropatije 
Morvanova bolezen  

Nelatonov sindrom  

Senzorična nevropatija: 

•  dominantno dedna 

•  recesivno dedna 



 

 

G60.9 Hereditarna in idiopatska nevropatija, neopredeljena 

G61 Vnetna polinevropatija 

G61.0 Guillain-Barréjev sindrom 
Akutni (po–)infektivni polinevritis 

G61.1 Serumska nevropatija 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G61.8 Druge vnetne polinevropatije 

G61.9 Vnetna polinevropatija, neopredeljena 

G62 Druge polinevropatije 

G62.0 Polinevropatija, ki jo povzroči zdravilo 

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G62.1 Alkoholna polinevropatija 

G62.2 Polinevropatija zaradi drugih toksičnih snovi 

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G62.8 Druge opredeljene polinevropatije 
Polinevropatija zaradi radiacije 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G62.9 Polinevropatija, neopredeljena 
Nevropatija BDO 

G63* Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje 

G63.0* Polinevropatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Polinevropatija (pri): 

•  davici (A36.8†) 

•  infekcijski mononukleozi (B27.–†) 

•  gobavosti (A30.–†) 

•  Lymski boreliozi (A69.2†) 

•  mumpsu (B26.8†) 

•  poherpetična (B02.2†) 

•  sifilisu, poznem: 

•  prirojenem (A50.4†) 

• BDO (A52.1†) 

•  tuberkulozna (A17.8†) 

G63.1* Polinevropatija pri neoplazmah (C00–D48†) 

G63.3* Polinevropatija pri drugih endokrinih in presnovnih (metaboličnih) boleznih (E00–E07†, E15–
E16†, E20–E34†, E70–E89†) 



 

 

Izključeno: diabetična polinevropatija (E1-.42) 

G63.4* Polinevropatija pri pomanjkljivi prehrani (E40–E64†) 

G63.5* Polinevropatija pri sistemskih vezivnotkivnih boleznih (M30–M35†) 

G63.6* Polinevropatija pri drugih mišičnoskeletnih motnjah (M00–M25†, M40–M96†) 

G63.8* Polinevropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Uremična nevropatija (N18.5†) 

G64 Druge okvare perifernega živčevja 

Okvara perifernega živčevja BDO 

 

BOLEZNI ŽIVČNOMIŠIČNEGA STIKA IN MIŠIC 
(G70–G73) 

G70 Myasthenia gravis in druge živčnomišične motnje 

 

Izključeno:  botulizem (A05.1) 

prehodna myasthenia gravis novorojenčka (P94.0) 

G70.0 Myasthenia gravis 

Če želimo opredeliti zdravilo, če jo povzroča zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 

20). 

G70.1 Toksične živčnomišične motnje 

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G70.2 Prirojena in razvojna miastenija 

G70.8 Druge opredeljene živčnomišične motnje 

G70.9 Živčnomišična motnja, neopredeljena 

G71 Primarne mišične bolezni 

Izključeno:  arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)  

presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)  

miozitis (M60.–) 

 

G71.0 Mišična distrofija 
Mišična distrofija: 

•  avtosomno recesivna oblika v otroštvu, podobna Duchennovi ali Beckerjevi 

•  benigna [Becker] 

•  benigna skapuloperonealna z zgodnjimi kontrakturami [Emery– Dreifuss] 

•  distalna 

•  facioskapulohumeralna 

•  ramensko–medenična 



 

 

•  okularna 

•  okulofaringealna 

•  skapuloperonealna 

•  hude oblike [Duchenne] 

 

Izključeno:  prirojena mišična distrofija: 

• BDO (G71.2) 

•  z značilnimi morfološkimi nepravilnostmi mišičnih vlaken (G71.2) 

G71.1 Miotonične motnje 
Miotonična distrofija [Steinert]  

Miotonija: 

•  hondrodistrofična 

•  po zdravilih 

•  simptomatska 

Prirojena miotonija: 

• BDO 

•  dominantna [Thomsen] 

•  recesivna [Becker]  

Nevromiotonija [Isaacs]  

Prirojena paramiotonija  

Psevdomiotonija 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

G71.2 Prirojene miopatije 
Prirojena mišična distrofija: 

• BDO 

•  z značilnimi morfološkimi nepravilnostmi mišičnih vlaken 

Bolezen: 

•  strženov 

•  malih strženov 

•  multiplih strženov  

Disproporc tipov vlaken  

Miopatija: 

•  miotubularna (centronuklearna) 

•  nemalinska 

G71.3 Mitohondrijska miopatija, ki ni uvrščena drugje 
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MELAS [sindrom mitohondrijske encefalopatije, laktične acidoze in  kapi podobne epizode ] 

G71.8 Druge primarne mišične motnje 

G71.9 Primarna mišična motnja, neopredeljena 
Hereditarna miopatija BDO 

G72 Druge miopatije 

 

Izključeno:  arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3) 

dermatopolimiozitis (M33.–)  

ishemični infarkt mišice (M62.2)  



 

 

miozitis (M60.–) 

polimiozitis (M33.2) 

G72.0 Miopatija, povzročena z zdravili 
Če  želimo  opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G72.1 Alkoholna miopatija 

G72.2 Miopatija zaradi drugih toksičnih snov 
Če  želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zuna njega vzroka (poglavje 20). 

G72.3 Periodične paralize 
Periodična paraliza (familiarna): 

•  hiperkalemična 

•  hipokalemična 

•  miotonična 

•  normokalemična 

G72.4 Vnetna miopatija, ki ni uvrščena drugje 
Miozitis z inkluzijskimi telesci 

G72.8 Druge opredeljene miopatije 

G72.9 Miopatija, neopredeljena 

G73* Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje 

G73.0* Miastenični sindromi pri endokrinih boleznih 
Miastenični sindrom pri hipertirozi (tirotoksikozi) (E05.–†) 

Izključeno: diabetična amiotrofija (E1-.41) 

G73.1* Eaton-Lambertov sindrom (C80†) 

G73.2* Drugi miastenični sindromi pri neoplazmah (C00–D48†) 

G73.3* Miastenični sindromi pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

G73.4* Miopatije pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

G73.5* Miopatija pri endokrinih boleznih 
Miopatija pri: 

•  hiperparatiroidizmu (E21.0–E21.3†) 

•  hipoparatiroidizmu (E20.–†) 

Hipertirotična (tirotoksična) miopatija (E05.–†) 

G73.6* Miopatija pri metaboličnih boleznih 
Miopatija pri: 

•  bolezni kopičenja glikogena (E74.0†) 

•  motnjah kopičenja lipidov (E75.–†) 

G73.7* Miopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Miopatija pri: 

•  revmatoidnem artritisu (M05–M06†) 

•  sklerodermiji (M34.8†) 



 

 

•  Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†) 

•  sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†) 

 

CEREBRALNA PARALIZA IN DRUGI PARALIZNI SINDROMI 
(G80–G83) 

G80 Cerebralna paraliza 

Izključeno:  hereditarna spastična paraplegija (G11.4) 

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 
Spastična tetraplegična cerebralna paraliza 

G80.09 Druge spastične cerebralne paralize 

G80.3 Diskinetična cerebralna paraliza 
Atetoidna cerebralna paraliza  

Distonična cerebralna paraliza 

G80.4 Ataktična cerebralna paraliza 

G80.8 Druge cerebralne paralize 
Mešani sindromi cerebralne paralize 

G80.9 Cerebralna paraliza, neopredeljena 
Cerebralna paraliza BDO 

G81 Hemiplegija 

Izključeno: prirojena cerebralna paraliza (G80.-) 

   prehodna hemiplegija (R29.88) 

G81.0 Flakcidna hemiplegija 

G81.1 Spastična hemiplegija 

G81.9 Hemiplegija, neopredeljena 

G82 Paraplegija in tetraplegija 

0625 

Paraplegija  }  



 

 

Kvadriplegija  } akutna, netravmatska, kronična 

Tetraplegija   }  

Izključeno: akutna, travmatska paraplegija in tetraplegija (S14.-, S24.-, S34.-) 

prirojena cerebralna paraliza (G80.-) 

prehodna pareza (R29.88) 

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 

Glej podkategorije 

G82.1 Spastična paraplegija 

Glej podkategorije 

G82.2 Paraplegija, neopredeljena 

Glej podkategorije 

Paraliza obeh spodnjih udov BDO 

Paraplegija (spodnja) BDO 

G82.3 Flakcidna tetraplegija 

Glej podkategorije 

G82.4 Spastična tetraplegija 

Glej podkategorije 

G82.5 Tetraplegija, neopredeljena 

Glej podkategorije 

Kvadriplegija BDO 

G83 Drugi paralitični sindromi 

Vključeno:  paraliza (popolna)(nepopolna), razen kot pri G80–G82 

Izključeno: prehodna pareza (R29.88) 

G83.0 Diplegija zgornjih udov 
Diplegija (zgornja) 



 

 

Paraliza obeh zgornjih udov 

G83.1 Monoplegija spodnjega uda 
Paraliza spodnjega uda 

G83.2 Monoplegija zgornjega uda 
Paraliza zgornjega uda 

G83.3 Monoplegija, neopredeljena 

G83.4 Sindrom kavde ekvine 
Nevrogeni mehur pri sindromu kavde ekvine 

Izključeno: spinalni mehur BDO (G95.8) 

G83.8 Drugi opredeljeni paralitični sindromi 
Toddova paraliza (poepileptična) 

G83.9 Paralitični sindrom, neopredeljen 

 

 

DRUGE MOTNJE ŽIVČEVJA 
(G90–G99) 

G90 Motnje avtonomnega živčevja 

Izključeno:  disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola (G31.2) 

G90.0 Idiopatska periferna avtonomna nevropatija 
Sinkopa karotidnega sinusa 

G90.1 Familiarna disavtonomija [Riley-Day] 

G90.2 Hornerjev sindrom 
Bernard–Hornerjev sindrom 

G90.3 Multisistemska degeneracija 
Multisistemska atrofija BDO 

Nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager] 

Izključeno:  ortostatska hipotenzija BDO (I95.1) 

G90.4 Disrefleksija avtonomnega živčevja 

G90.8 Druge motnje avtonomnega živčevja  

G90.9 Motnja avtonomnega živčevja, neopredeljena 

G91 Hidrocefalus 



 

 

 

Vključeno:  pridobljeni hidrocefalus 

Izključeno:  hidrocefalus: 

•  prirojeni (Q03.–) 

•  zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1) 

G91.0 Komunikantni hidrocefalus 

G91.1 Obstruktivni hidrocefalus 

G91.2 Normotenzivni hidrocefalus 

G91.3 Popoškodbeni hidrocefalus, neopredeljen 

G91.8 Druge vrste hidrocefalus 

G91.9 Hidrocefalus, neopredeljen 

G92 Toksična encefalopatija 

Če  želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ( poglavje 20). 

G93 Druge možganske motnje 

G93.0 Možganske ciste 
Arahnoidna cista 

Porencefalična cista, pridobljena 

Izključeno: pridobljene periventrikularne  }   ciste novorojenčka (P91.1) 

    pridobljene porencefalične         }  

    prirojene možganske ciste (Q04.6-) 

G93.1 Anoksične možganske okvare, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  zapleti: 

•  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in otrokovim rojstvom (O29.2, O74.3, O89.2) 

•  po kirurški in medicinski oskrbi (G97.8) 

anoksija novorojenčka (P21.9) 

G93.2 Benigna intrakranialna hipertenzija 

Izključeno:  hipertenzivna encefalopatija (I67.4) 

G93.3 Sindrom utrujenosti po preboleli virozi 
Benigni mialgični encefalomielitis 

G93.4 Encefalopatija, neopredeljena 
Izključeno:  encefalopatija: 

   •  alkoholna (G31.2) 

   •  toksična (G92) 

G93.5 Kompresivna okvara možganov 



 

 

Kompresija  } možganov (možganskega debla) 

Hernicija  }  

Izključeno:  poškodbena kompresija možganov: 

• difuzna (S06.28) 

• žariščna (S06.38) 

• BDO (S06.28) 

G93.6 Možganski edem 

Izključeno:  možganski edem: 

  •  zaradi porodne poškodbe (P11.0) 

  •  poškodbeni (S06.1) 

G93.7 Reyev sindrom 

Če  želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G93.8 Druge opredeljene možganske okvare 
Postradiacijska encefalopatija 

Če  želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

G93.9 Možganska okvara, neopredeljena 

G94* Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

G94.0* Hidrocefalus pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†) 

G94.1* Hidrocefalus pri neoplazmah (C00–D48†) 

G94.2* Hidrocefalus pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

G94.8* Druge opredeljene možganske okvare pri boleznih, uvrščenih drugje 

G95 Druge bolezni hrbtenjače  

Izključeno:  mielitis (G04.-) 

G95.0 Siringomielija in siringobulbija 

G95.1 Vaskularne mielopatije 
Akutni infarkt hrbtenjače (embolični)(neembolični)  

Arterijska tromboza hrbtenjače 

Hematomielija 

Nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis 

Edem hrbtenjače 

Subakutna nekrotična mielopatija 

Izključeno:  intraspinalni flebitis in tromboflebitis, razen nepiogenega (G08) 

G95.2 Kompresija hrbtenjače, neopredeljena 

Izključeno: poškodbena kompresija hrbtenjače (S14.-, S24.-, S34.-, T09.3) 

G95.8 Druge opredeljene bolezni hrbtenjače 



 

 

Spinalni mehur BDO  

Mielopatija: 

•  zaradi zdravil 

•  zaradi obsevanja 

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  nevrogeni sečni mehur: 

• BDO (N31.9) 

•  pri sindromu kavde ekvine (G83.4) 

živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja brez navedbe spinalne okvare (N31.–) 

G95.9 Bolezen hrbtenjače, neopredeljena 
Mielopatija BDO 

G96 Druge motnje centralnega živčevja 

G96.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine 

Izključeno:  po spinalni punkciji (G97.0) 

G96.1 Motnje mening, ki niso uvrščene drugje 
Meningealne adhezije (cerebralne) (spinalne) 

G96.8 Druge opredeljene motnje centralnega živčevja 

G96.9 Motnja centralnega živčevja, neopredeljena 

G97 Motnje po posegih na živčevju, ki niso uvrščene drugje 

G97.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji 

G97.1 Druge motnje po spinalni in lumbalni punkciji 

G97.2 Intrakranialna hipotenzija po operativnem odvodu cerebrospinalne tekočine iz ventriklov 

G97.8 Druge motnje po posegih na živčevju 

G97.9 Motnja po posegih na živčevju, neopredeljena 

G98 Druge motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje 

Motnja živčevja BDO 

G99* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje   

G99.0* Avtonomna nevropatija pri endokrinih in metaboličnih boleznih 
Amiloidna avtonomna nevropatija (E85.–†) 

Izključeno: diabetična avtonomna nevropatija (E1-.43) 

G99.1* Druge motnje avtonomnega živčevja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

G99.2* Mielopatija pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (M47.0-†) 

Mielopatija pri neoplastični bolezni (C00–D48†) 

G99.8* Druge opredeljene motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje 
Uremična paraliza (N18.5†) 

 



 

 

POGLAVJE 7 

BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV  
(H00–H59) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
H00–H06 Okvare vek, solzil in očnice 
H10–H13 Okvare veznice 
H15–H22 Okvare beločnice, roženice, šarenice in ciliarnika 
H25–H28 Okvare leče 
H30–H36 Okvare žilnice in mrežnice 
H40–H42 Glavkom 
H43–H45 Okvare steklovine in zrkla 
H46–H48 Okvare vidnega živca in vidnih prog 
H49–H52 Okvare očesnih mišic, binokularnega gibanja, akomodacije in refrakcije 
H53–H54 Motnje vida in slepota 
H55–H59 Druge okvare očesa in adneksov  
 
Z zvezdico označene kategorije v tem poglavju so: 
H03* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje 
H06* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje 
H13* Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje 
H19* Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje 
H22* Okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje 
H28* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje 
H32* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje 
H36* Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje 
H42* Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje 
H45* Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje 
H48* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje 
H58* Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje 
 

Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

 nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

 zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00– O99) 

 prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 neoplazme (C00–D48) 

 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

 

 



 

 

OKVARE VEKE, SOLZIL IN OČNICE 
(H00–H06) 

H00 Hordeolum (ječmen) in halacij 

H00.0 Hordeolum (ječmen) in druge vrste globoko vnetje veke 
Absces (ognojek)  } veke 

Furunkel (tur)    }  

Ječmen 

H00.1 Halacij 

H01 Druge vrste vnetje veke 

H01.0 Blefaritis (vnetje veke) 

Izključeno:  blefarokonjunktivitis (H10.5) 

H01.1 Neinfektivne dermatoze veke 
Dermatitis: 

• alergijski    }  

• kontaktni    }  

• ekcematozni     } veke 

Diskoidni lupus erythematosus  }  

Kseroderma     }  

H01.8 Druge vrste opredeljeno vnetje veke 

H01.9 Vnetje veke, neopredeljeno 

H02 Druge okvare veke 

Izključeno:  prirojene malformacije veke (Q10.0–Q10.3) 

H02.0 Entropij (uvih) in trihiaza veke 

H02.1 Ektropij (izvih) veke 

H02.2 Lagoftalmus 

H02.3 Blefarohalaza 

H02.4 Ptoza (povešenost) veke 

H02.5 Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke 
Ankiloblefaron  

Blefarofimoza  

Retrakcija veke 

Izključeno:  blefarospazem (G24.5) 

tik: 

• BDO (F95.-) 



 

 

• organski (G25.6) 

• psihogeni (F95.-) 

H02.6 Ksantelazma veke 

H02.7 Druge degenerativne okvare veke in predela okrog oči 
Kloazma                          }  

Madaroza (izpad trepalnic)  } veke 

Vitiligo                                  }  

H02.8 Druge opredeljene okvare veke 
Hipertrihoza veke 

Zaostali tujek v veki 

H02.9 Okvara veke, neopredeljena 

H03* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje 

H03.0* Infestacija veke (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje 
Dermatitis veke, ki ga povzroča vrsta Demodex (B88.0†)  

Infestacija veke (s paraziti) pri: 

• lišmeniozi (B55.–†) 

• loiozi (B74.3†) 

• onhocerkozi (B73†) 

• ftiriozi (B85.3†) 

H03.1* Prizadetost veke pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Prizadetost veke pri: 

• herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (B00.5†) 

• gobavosti (lepri) (A30.–†) 

• molluscum contagiosum (B08.1†) 

• tuberkulozi (A18.4†) 

• frambeziji (A66.–†) 

• zostru (B02.3†) 

H03.8* Prizadetost veke pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Prizadetost veke pri impetigu (L01.0†) 

H04 Okvare solzil 

Izključeno:  prirojene malformacije solzil (Q10.4–Q10.6) 

H04.0 Dakrioadenitis 
Kronično povečanje solzne žleze 

H04.1 Druge okvare solzne žleze 
Dakriops 

Sindrom suhega očesa 

Lakrimalna: 

• cista žleze 

• atrofija žleze 

H04.2 Epifora (solzenje) 



 

 

H04.3 Akutno in neopredeljeno vnetje solznih poti 
Dakriocistitis (flegmonozni)                                          }  

Dakriopericistitis                                               } akutni, subakutni ali neopredeljen 

Lakrimalni kanalikulitis (vnetje solznih kanalčkov)     }  

Izključeno:  dakriocistitis novorojenčka (P39.1) 

H04.4 Kronično vnetje solznih poti 
Dakriocistitis  }  

Lakrimal:  }   kronični (-a) 

• kanalikulitis  }  

• mukokela  }  

H04.5 Stenoza in insuficienca solznih poti 
Dakriolit 

Izvihanje solzne luknjice 

Stenoza: 

• solznega kanalčka 

• solzovoda 

• solznega mešička 

H04.6 Druge spremembe v solznih poteh 
Lakrimalna fistula 

H04.8 Druge okvare solzil 

H04.9 Okvara solzil, neopredeljena 

H05 Okvare očnice (orbite) 

Izključeno:  prirojena malformacija očnice (Q10.7) 

H05.0 Akutno vnetje očnice 
Absces  }  

Celulitis  }  

Osteomielitis  } očnice 

Periostitis  }  

Tenonitis  }  

H05.1 Kronične vnetne okvare očnice 
Granulom očnice 

H05.2 Eksoftalmična stanja 
Dislokacija zrkla (lateralna) BDO  

Krvavitev v očnico 

Edem očnice 

H05.3 Deformacija očnice 
Atrofija  } očnice 

Eksostoza  }  

H05.4 Enoftalmus 

H05.5 Zaostali (stari) tujek kot posledica penetrantne poškodbe očnice 
Retrobulbarni tujek 



 

 

H05.8 Druge okvare očnice 
Cista očnice 

H05.9 Okvara očnice, neopredeljena 

H06* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje 

H06.0* Okvare solzil pri boleznih, uvrščenih drugje 

H06.1* Infestacija očnice (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje 
Infekcija očnice, ki jo povzroča Echinococcus (B67.–†)  

Miioza očnice (B87.2†) 

H06.2* Distiroidni eksoftalmus (E05.-†) 

H06.3* Druge okvare očnice pri boleznih, uvrščenih drugje 

OKVARE VEZNICE  
(H10–H13)  

H10 Vnetje veznice (konjunktivitis) 

Izključeno:  keratokonjunktivitis (H16.2) 

H10.0 Mukopurulentni konjunktivitis 

H10.1 Akutni atopični konjunktivitis 

H10.2 Druge vrste akutni konjunktivitis 

H10.3 Akutni konjunktivitis, neopredeljen 

Izključeno:  oftalmija novorojenčka BDO (P39.1) 

H10.4 Kronični konjunktivitis 

H10.5 Blefarokonjunktivitis 

H10.8 Druge vrste konjunktivitis 

H10.9 Konjunktivitis, neopredeljen 

H11 Druge okvare veznice 

Izključeno:  keratokonjunktivitis (H16.2) 

H11.0 Pterigij 

Izključeno:  psevdopterigij (H11.8) 

H11.1 Veznične degeneracije in depoziti 
Veznična: 

• argiroza 



 

 

• poapnitev (konkrecija) 

• pigmentacija 

• kseroza BDO 

H11.2 Veznične brazgotine 
Simblefaron 

H11.3 Veznične krvavitve 
Krvavitev pod veznico (subkonjunktivalna krvavitev, hiposfagma) 

H11.4 Druge žilne okvare veznice in ciste 
Veznična(–i): 

• anevrizma 

• hiperemija 

• edem 

H11.8 Druge opredeljene okvare veznice 
Psevdopterigij 

H11.9 Okvara veznice, neopredeljena 

H13* Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje 

H13.0* Infekcija veznice s filarijo (B74.-†) 

H13.1* Konjunktivitis pri infekcijskih boleznih in infestacijah (s paraziti) uvrščenih drugje  
Konjunktivitis: 

• ki ga povzroča Acanthamoeba  (B60.1†) 

• davični (A36.8†) 

• gonokokni (A54.3†) 

• herpesvirusni [herpes simplex] (B00.5†) 

• meningokokni (A39.8†) 

• zoster (B02.3†) 

H13.2* Konjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

H13.3* Očesni pemfigoid (L12.-†) 

H13.8* Druge okvare veznice pri boleznih, uvrščene drugje 

 

OKVARE BELOČNICE, ROŽENICE, ŠARENICE IN CILIARNIKA 
(H15–H22)  

H15 Okvare beločnice 

H15.0 Skleritis  

H15.1 Episkleritis 

H15.8 Druge okvare beločnice 



 

 

Ekvatorski stafilom  

Skleralna ektazija 

Izključeno:  degenerativna kratkovidnost (H44.2) 

H15.9 Okvara beločnice, neopredeljena 

H16 Vnetje roženice (keratitis) 

H16.0 Roženični čir (ulkus) 
Ulkus: 

• roženični: 

• BDO 

• centralni 

• marginalni 

• perforirani 

• obročasti 

• s hipopionom 

• Moorenov 

H16.1 Druge vrste površinski keratitis brez konjunktivitisa 
Keratitis: 

• areolarni 

• filiformni 

• numularni 

• zvezdasti (keratitis stellata) 

• striatni 

• pikčasti površinski (keratitis punctata superficialis)  

Fotokeratitis 

Snežna slepota 

H16.2 Keratokonjunktivitis 
Keratokonjunktivitis: 

• ekspozicijski 

• nevrotrofični 

• BDO 

• fliktenulozni 

Ophtalmia nodosa 

Površinski keratitis s konjunktivitisom  

H16.3 Intersticijski in globoki keratitis 

H16.4 Roženična neovaskularizacija 
Novonastale žile (roženične)  

Panus (roženični) 

H16.8 Druge vrste keratitis 

H16.9 Keratitis, neopredeljen 

H17 Roženične brazgotine in motnjave 

H17.0 Adherentni levkom 



 

 

H17.1 Druge vrste centralna motnjava roženice 

H17.8 Druge roženične brazgotine in motnjave 

H17.9 Roženična brazgotina in motnjava, neopredeljena 

H18 Druge okvare roženice 

H18.0 Roženične pigmentacije in depoziti 
Hematokornea  

Kayser–Fleischerjev obroč  

Krukenbergovo vreteno  

Staehlijeva črta 

Če želimo označiti zdravilo, če je motnjavo ali depozit povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega 

vzroka (poglavje 20). 

H18.1 Bulozna keratopatija 

H18.2 Druge vrste roženični edem 

H18.3 Spremembe v roženičnih membranah 
Gube  } v Descemetovi membrani 

Raztrganine  }  

H18.4 Degeneracija roženice 
Arcus senilis (gerontoxon)  

Pasasta degeneracija 

Izključeno:  Moorenov ulkus (H16.0) 

H18.5 Hereditarne distrofije roženice 
Distrofija: 

• roženična: 

• epitelijska 

• granularna (dystrophia granulosa Groenouw I) 

• retikularna (dystrophia reticulata Haab–Dimmer) 

• makularna (dystrophia maculosa Fehr, Groenouw II) 

• Fuchsova 

H18.6 Keratokonus 

H18.7 Druge roženične deformacije 
Roženična(–i): 

• ektazija 

• stafilom 

Descemetokela 

Izključeno:  prirojene malformacije roženice (Q13.3–Q13.4) 

H18.8 Druge opredeljene okvare roženice 
Anestezija        }   

Hipestezija                       } roženice 

Recidivirajoča erozija      }  

H18.9 Okvara roženice, neopredeljena 



 

 

H19* Okvare beločnice in roženice pri boleznih,  uvrščenih drugje 

H19.0* Skleritis in episkleritis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Sifilitični episkleritis (A52.7†)  

Tuberkulozni episkleritis (A18.5†)  

Zoster skleritis  (B02.3†) 

H19.1* Herpesvirusni keratitis in keratokonjunktivitis (B00.5†) 
Dendritični in disciformni keratitis 

H19.2* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Keratitis in keratokonjunktivitis (intersticijski) pri: 

• akantamebiozi (B60.1†) 

• ošpicah (B05.8†) 

• sifilisu (A50.3†) 

• tuberkulozi (A18.5†) 

• zostru (B02.3†) 

H19.3* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Suhi keratokonjunktivitis (keratoconjunctivitis sicca) (M35.0†) 

H19.8* Druge okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje 
Keratokonus pri Downovem sindromu (Q90.-†) 

H20 Iridociklitis 

H20.0 Akutni in subakutni iridociklitis 
Sprednji uveitis 

Ciklitis  } akutni, ponavljajoči se ali subakutni 

Iritis  }  

H20.1 Kronični iridociklitis 

H20.2 Fakolitični iridociklitis 

H20.8 Drugi iridociklitisi 

H20.9 Iridociklitis, neopredeljen 

H21 Druge bolezni šarenice in ciliarnika 

Izključeno:  simpatični uveitis (H44.1) 

H21.0 Hifema 
0732 

Izključeno:  poškodbena hifema (S05.1) 

H21.1 Druge žilne okvare šarenice in ciliarnika 
Novonastale žile šarenice ali ciliarnika  

Rubeoza šarenice  

H21.2 Degeneracija šarenice in ciliarnika 
Degeneracija: 



 

 

• šarenice (pigmentna) 

• zeničnega roba 

Iridoschisis 

Atrofija šarenice (esencialna)(progresivna)  

Miotična zenična cista 

Presvetljiva šarenica 

H21.3 Cista šarenice, ciliarnika in sprednjega prekata 
Cista šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata: 

• BDO 

• eksudativna 

• implantacijska 

• parazitska 

Izključeno:  miotična zenična cista (H21.2) 

H21.4 Zenične membrane 
Iris bombé 

Zenična: 

• okluzija 

• sekluzija 

H21.5 Druge zarastline in raztrganine šarenice in ciliarnika 
Goniosinehije 

Iridodializa 

Poglobitev očesnega zakotja 

Zarastline (šarenice): 

• BDO 

• sprednje 

• zadnje 

Izključeno:  korektopija (Q13.2) 

H21.8 Druge opredeljene okvare šarenice in ciliarnika 

H21.9 Okvara šarenice in ciliarnika, neopredeljena 

H22* Okvara šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje 

H22.0* Iridociklitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Iridociklitis pri: 

• gonokokni infekciji (A54.3†) 

• herpetični [herpes simplex] infekciji (B00.5†) 

• sifilisu (sekundarnem) (A51.4†) 

• tuberkulozi (A18.5†) 

• zostru (B02.3†) 

H22.1* Iridociklitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Iridociklitis pri: 

• ankilozirajočem spondilitisu (M45†) 

• sarkoidozi (D86.8†) 

H22.8* Druge okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

 

OKVARE LEČE  
(H25–H28) 

H25 Starostna siva mrena (katarakta) 

Izključeno:  kapsularni glavkom s psevdoeksfoliacijo leče  (H40.1) 

H25.0 Starostna začetna siva mrena 
Starostna siva mrena: 

• koronarna 

• kortikalna 

• punktatna 

Subkapsularna polarna starostna siva mrena (sprednja)(zadnja)  

Vodne razpoke (»water clefts«) 

H25.1 Starostna nuklearna siva mrena 
Cataracta brunescens 

Siva mrena s sklerozo jedra 

H25.2 Starostna siva mrena tipa Morgagni 
Starostna hipermaturna siva mrena 

H25.8 Druge vrste starostna siva mrena 
Kombinirane oblike starostne sive mrene 

H25.9 Starostna siva mrena, neopredeljena 

H26 Druge sive mrene (katarakte) 

Izključeno:  prirojena siva mrena (katarakta) (Q12.0) 

H26.0 Infantilna, juvenilna in presenilna siva mrena 

H26.1 Poškodbena siva mrena 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

H26.2 Cataracta complicata 
Siva mrena pri kroničnem iridociklitisu  

Siva mrena, ki je posledica očesnih okvar  

Glavkomatozne lise (subkapsularne) 

H26.3 Siva mrena, ki jo inducirajo zdravila 

Če želimo identificirati zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

H26.4 Sekundarna siva mrena 
0701                 

 Sekundarna siva mrena  

 Soemmerringov obroč  



 

 

H26.8 Druge vrste opredeljena siva mrena 

H26.9 Siva mrena, neopredeljena 
0701 

H27 Druge okvare leče 

Izključeno:  prirojene malformacije leče (Q12.–) 

  mehanični zaplet zaradi intraokularne leče (T85.2) 

  psevdofakija (Z96.1) 

H27.0 Afakija 
0701 

H27.1 Dislokacija leče 

H27.8 Druge opredeljene okvare leče 

H27.9 Okvara leče, neopredeljena 

H28* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih  drugje 

H28.1* Siva mrena pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) 
boleznih 
Siva mrena pri hipoparatiroidizmu (E20.–†)  

Malnutricijsko-dehidracijska siva mrena (E40–E46†) 

 

Izključeno: diabetična katarakta (E1-.36) 

     starostno pogojena katarakta z zgodnjim začetkom pri diabetesu (E1-.39) 

H28.2* Siva mrena pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Miotonična siva mrena (G71.1†) 

H28.8* Druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

OKVARE ŽILNICE IN MREŽNICE 
(H30–H36)  

H30 Horioretinalno (žilničnomrežnično) vnetje 

H30.0 Fokalno horioretinalno vnetje 
Fokalni: 

• horioretinitis 

• horioiditis 

• retinitis 

• retinohorioiditis 

H30.1 Diseminirano žilnično vnetje 
Diseminirani: 

• horioretinitis 



 

 

• horioiditis 

• retinitis 

• retinohorioiditis  

Izključeno:  eksudativna retinopatija (H35.0) 

H30.2 Zadajšni ciklitis 
Pars planitis 

H30.8 Druga horioretinalna vnetja 
Haradova bolezen 

H30.9 Horioretinalno vnetje, neopredeljeno 
Horioretinitis  }  

Horoiditis  }BDO 

Retinitis  }  

Retinochoroiditis  }  

H31 Druge okvare žilnice 

H31.0 Horioretinalne brazgotine 
Brazgotine makule na zadajšnjem polu (poinfekcijske)(popoškodbene)  

Sončna retinopatija 

H31.1 Degeneracija žilnice 
Atrofija  } žilnice 

Skleroza }  

Izključeno:  angioidne strije (H35.3) 

H31.2 Dedne distrofije žilnice 
Horioideremija 

Distrofija (centralna areolarna)(generalizirana)(peripapilarna) žilnice 

Atrophia gyrata žilnice 

Izključeno:  ornitinemija (E72.4) 

H31.3 Krvavitev v žilnici in ruptura žilnice 
Krvavitev v žilnici: 

• BDO 

• ekspulzivna 

H31.4 Odstop žilnice 

H31.8 Druge opredeljene okvare žilnice 

H31.9 Okvara žilnice, neopredeljena 

H32* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih,  uvrščenih drugje 

H32.0* Horioretinalno vnetje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Horioretinitis: 

• sifilitični, pozni (A52.7†) 

• toksoplazemski (B58.0†) 

• tuberkulozni (A18.5†) 



 

 

H32.8* Druge horioretinalne okvare pri boleznih, uvrščenih drugje 
Retinitis pri albuminuriji (N18.5†)  

Ledvični retinitis (N18.5†) 

H33 Odstopi  in raztrganine mrežnice 

Izključeno:  odstop mrežničnega pigmentnega epitelija (H35.7) 

H33.0 Odstop mrežnice z raztrganino mrežnice 
Regmatogeni odstop mrežnice 

H33.1 Retinoshiza in mrežnične ciste 
Cista ore serate 

Parazitska cista mrežnice BDO  

Psevdocista mrežnice 

Izključeno:  prirojena retinoshiza (Q14.1) 

mikrocistoidna degeneracija mrežnice (H35.4) 

H33.2 Serozni odstop mrežnice 
Odstop mrežnice: 

• BDO 

• brez raztrganine mrežnice 

Izključeno:  centralna serozna horioretinopatija (H35.7) 

H33.3 Raztrganine mrežnice brez odstopa mrežnice 
Podkvasta raztrganina } mrežnice, brez odstopa 

Okrogla luknja           }  

Poklopec 

Raztrganina mrežnice BDO 

 

Izključeno:  horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa (H59.89) 

periferna degeneracija mrežnice brez raztrganine (H35.4) 

H33.4 Trakcijski odstop mrežnice 
Proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice 

H33.5 Drugi odstopi mrežnice  

H34 Okluzije mrežničnih žil 

Izključeno:  amaurosis fugax (G45.3) 

H34.0 Prehodna okluzija mrežnične arterije 

H34.1 Okluzija centralne mrežnične arterije 

H34.2 Druge okluzije mrežničnih arterij 
Hollenhorstov plak 

Mrežnična(–i): 

• okluzija arterije: 

• veje 

• delna 

• mikroembolizem 



 

 

H34.8 Druge okluzije mrežničnih žil 
Okluzija mrežničnih ven: 

• centralna 

• incipientna 

• delna 

• izlivajoča se  

H34.9 Okluzija mrežničnih žil, neopredeljena 

H35 Druge okvare mrežnice 

H35.0 Retinopatija očesnega ozadja in mrežnične žilne spremembe 
Spremembe mrežničnega žilja 

Mrežnične (–i): 

• mikroanevrizme 

• novonastale žile 

• perivaskulitis 

• varice 

• žilne obloge 

• vaskulitis 

Retinopatija: 

• ozadja BDO 

• Coatsova 

• eksudativna 

• hipertenzivna 

• BDO 

H35.1 Prematurna retinopatija 
Retrolentalna fibroplazija 

H35.2 Druge vrste proliferativna retinopatija 
Proliferativna vitreoretinopatija 

Izključeno:  proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4) 

H35.3 Degeneracija makule in zadajšnega pola 
Angioidne strije }  

Cista   }  

Druze (degenerativne)  } makule 

Luknja  }  

Gubanje  }  

Kuhnt–Juniusova degeneracija 

Senilna degeneracija makule (atrofična)(eksudativna)  

Toksična makulopatija 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, če povzroča makulopatijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

H35.4 Periferna degeneracija mrežnice 
Degeneracija mrežnice: 

• BDO 

• mrežasta 

• mikrocistoidna 

• palisadna 

• v obliki tlakovcev 



 

 

• retikularna 

Izključeno:  z mrežnično raztrganino (H33.3) 

H35.5 Hereditarna distrofija mrežnice 
Distrofija: 

• mrežnice (albipunktatna)(pigmentna)(viteliformna) 

• tapetoretinalna 

• vitreoretinalna  

Retinitis pigmentosa  

Stargardtova bolezen 

H35.6 Mrežnična krvavitev 

H35.7 Razslojitev mrežničnih plasti 
Centralna serozna horioretinopatija 

Odstop mrežničnega pigmentnega epitelija 

H35.8 Druge opredeljene okvare mrežnice 

H35.9 Okvara mrežnice, neopredeljena 

H36* Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih  drugje 

Aterosklerotična retinopatija (I70.8†) 

Proliferativna retinopatija srpastih eritrocitov (D57.–†)  

Distrofija mrežnice pri motnjah v kopičenju lipidov (E75.–†) 

Izključeno: diabetična retinopatija (E1-.3-) 

 

GLAVKOM (ZELENA MRENA) 
(H40–H42) 

H40 Glavkom (zelena mrena) 

0701 

Izključeno:  absolutni glavkom (H44.5) 

prirojeni glavkom (Q15.0) 

poškodbeni glavkom zaradi porodne poškodbe (P15.3) 

H40.0 Suspektni glavkom 
Zvišan očesni tlak 

H40.1 Primarni glavkom z odprtim zakotjem 
Glavkom (primarni)(residualno stanje): 

• kapsularni s psevdoeksfoliacijo leče 

• simplex chronicum 

• z nizkim tlakom 

• pigmentni 

H40.2 Primarni glavkom z zaprtim zakotjem 
Glavkom z zaprtim zakotjem (primarni)(residualno stanje): 



 

 

• akutni 

• kronični 

• intermitentni 

H40.3 Sekundarni glavkom po poškodbi očesa 

Če želimo opredeliti vzrok, uprabimo dodatno kodo. 

H40.4 Sekundarni glavkom po vnetju očesa 

Če želimo opredeliti vzrok, uprabimo dodatno kodo. 

H40.5 Sekundarni glavkom pri drugih okvarah očesa 

Če želimo opredeliti vzrok, uprabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  pri sladkorni bolezni (E1-.35) 

H40.6 Sekundarni glavkom zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

H40.8 Druge vrste glavkom 

H40.9 Glavkom, neopredeljen 

H42* Glavkom (zelena mrena) pri boleznih,  uvrščenih drugje 

H42.0* Glavkom pri endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih 
Glavkom pri: 

• amiloidozi (E85.–†) 

• Lowejevem sindromu (E72.0†) 

H42.8* Glavkom pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Glavkom pri onhocerkozi (B73†) 

 



 

 

OKVARE STEKLOVINE IN ZRKLA  
(H43–H45)  

H43 Okvare steklovine 

H43.0 Prolaps steklovine 

Izključeno:  steklovinski sindrom po operaciji sive mrene (katarakte) (H59.0) 

H43.1 Krvavitev v steklovino 

H43.2 Kristalinski depoziti v steklovini 

H43.3 Druge motnjave v steklovini 
Membrane in pramenaste motnjave v steklovini  

H43.8 Druge okvare steklovine 
Steklovina: 

• degeneracija 

• odstop 

Izključeno:  proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4) 

H43.9 Okvara steklovine, neopredeljena 

H44 Okvare zrkla 

Vključeno:  bolezni, ki prizadenejo več struktur očesa 

H44.0 Gnojni endoftalmitis 
Panoftalmitis  

Steklovinski absces 

H44.1 Druge vrste endoftalmitis 
Parazitski endoftalmitis BDO  

Simpatični uveitis 

H44.2 Degenerativna kratkovidnost 

H44.3 Druge degenerativne okvare zrkla 
  Halkoza 

Sideroza očesa 

H44.4 Hipotonija očesa 

H44.5 Degenerirana stanja zrkla 
Absolutni glavkom  

Atrofija zrkla  

Phthisis bulbi 

H44.6 Zaostali (stari) intraokularni magnetni tujek 
Zaostali (stari) magnetni tujek (v): 

• sprednjem prekatu 



 

 

• ciliarniku 

• šarenici 

• leči 

• zadnji steni zrkla 

• steklovini 

H44.7 Zaostali (stari) intraokularni nemagnetni tujek 
Zaostali (nemagnetni)(stari) tujek (v): 

• sprednjem prekatu 

• ciliarniku 

• šarenici 

• leči 

• zadnji steni zrkla 

• steklovini 

H44.8 Druge okvare zrkla 
Hemoftalmus  

Luksacija zrkla 

H44.9 Okvara zrkla, neopredeljena 

H45* Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje 

H45.0* Krvavitev v steklovino pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno: pri sladkorni bolezni  (E1-.33) 

H45.1* Endoftalmitis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Endoftalmitis pri: 

• onhocerkozi (B73†) 

• toksokariozi (B83.0†) 

H45.8* Druge okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

OKVARE VIDNEGA ŽIVCA IN VIDNIH PROG 
(H46–H48) 

H46 Optični nevritis 

Optična(–i): 

• nevropatija, razen ishemične 

• papilitis 

Retrobulbarni nevritis BDO 

Izključeno:  ishemična optična nevropatija (H47.0) 

neuromyelitis optica [Devic] (G36.0) 

H47 Druge okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog 

H47.0 Okvare vidnega živca, ki niso uvrščene drugje 



 

 

Kompresija vidnega živca 

Krvavitev v ovojnico vidnega živca 

Ishemična optična nevropatija 

H47.1 Edem papile, neopredeljen 

H47.2 Atrofija vidnega živca 
Temporalna obledelost papile 

H47.3 Druge okvare papile 
Druze papile  

Pseudopapilloedema 

H47.4 Okvare kjazme (chiasma opticum) 

H47.5 Okvare drugih delov vidnih prog 
Okvare traktusa (vidnega povezka), genikulatnih jeder in optične radiacije 

H47.6 Okvare vidne skorje 
Kortikalna slepota 

H47.7 Okvara vidnih prog, neopredeljena 

H48* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje 

H48.0* Atrofija vidnega živca pri boleznih, uvrščenih drugje 
Atrofija vidnega živca pri poznem sifilisu (A52.1†) 

H48.1* Retrobulbarni nevritis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Retrobulbarni nevritis pri: 

• poznem sifilisu (A52.1†) 

• meningokokni infekciji (A39.8†) 

• multipli sklerozi (G35†) 

H48.8* Druge okvare vidnega živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

OKVARE OČESNIH MIŠIC, BINOKULARNEGA GIBANJA, AKOMODACIJE IN 
REFRAKCIJE 
(H49–H52) 

Izključeno:  nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi (H55) 

H49 Paralitično škiljenje 

Izključeno:  oftalmoplegija: 

• interna (H52.5) 

• internuklearna (H51.2) 

• progresivna supranuklearna (G23.1) 

H49.0 Ohromelost tretjega možganskega živca [okulomotoriusa] 



 

 

H49.1 Ohromelost četrtega možganskega živca [trohlearisa] 

H49.2 Ohromelost šestega možganskega živca [abducensa] 

H49.3 Popolna (zunanja) oftalmoplegija 

H49.4 Progresivna zunanja oftalmoplegija 

H49.8 Druge vrste paralitično škiljenje 
0627 

Zunanja oftalmoplegija BDO  

Kears–Sayrejev sindrom 

Oftalmoplegični sindrom 

Sindrom Tolos-Hunt 

H49.9 Paralitično škiljenje, neopredeljeno 

H50 Druge vrste škiljenje 

H50.0 Konvergentno konkomitantno škiljenje 
Ezotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne 

H50.1 Divergentno konkomitantno škiljenje 
Eksotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne 

H50.2 Navpično škiljenje 
Hipertropija  

Hipotropija  

H50.3 Intermitentna heterotropija 
Intermitentna: 

• ezotropjia  } (alternirajoča)(monokularna) 

• eksotropija  }  

H50.4 Druge vrste in neopredeljene heterotropije 
Konkomitantno škiljenje BDO  

Ciklotropija 

Mikrotropija 

Monofiksacijski sindrom 

H50.5 Heteroforija 
Alternirajoča heteroforija  

Ezoforija 

Eksoforija 

H50.6 Mehansko škiljenje 
Brownov ovojnični sindrom  

Škiljenje zaradi sinehij 

Omejena gibljivost očesne mišice zaradi poškodbe 

H50.8 Druge vrste opredeljeno škiljenje 
Duanov sindrom 

H50.9 Škiljenje, neopredeljeno 



 

 

H51 Druge okvare binokularnega gibanja 

H51.0 Ohromelost konjugiranega pogleda 

H51.1 Insuficienca in eksces konvergence 

H51.2 Internuklearna oftalmoplegija 

H51.8 Druge opredeljene okvare binokularnega gibanja 

H51.9 Okvara binokularnega gibanja, neopredeljena 

H52 Okvare refrakcije in akomodacije 

H52.0 Daljnovidnost (hipermetropija) 

H52.1 Kratkovidnost (miopija) 

Izključeno:  degenerativna kratkovidnost (H44.2) 

H52.2 Astigmatizem 

H52.3 Anizometropija in anizeikonija 

H52.4 Starostna slabovidnost (presbiopija) 

H52.5 Okvare akomodacije 
Interna oftalmoplegija (popolna)(v celoti) 

Pareza  } akomodacije 

Spazem  }  

H52.6 Druge refrakcijske okvare 

H52.7 Refrakcijska okvara, neopredeljena 

 

MOTNJE VIDA IN SLEPOTE 
(H53–H54) 

H53 Motnje vida 

H53.0 Amblyopia ex anopsia 
Slabovidnost (ambliopija): 

• anizometropna 

• deprivacijska 

• pri škiljenju 

H53.1 Subjektivne motnje vida 
Astenopija  

Dnevna slepota  

Hemeralopija 



 

 

Metamorfopsija  

Fotofobija (bleščavost) 

Scotoma scintillans  

Nenadna izguba vida  

Zameglitev vida 

Izključeno:  vidne halucinacije (R44.1) 

H53.2 Diplopija 
Dvojni vid 

H53.3 Druge okvare binokularnega vida 
Nepravilna retinalna korespondenca 

Fuzija s pomanjkljivim globinskim vidom  

Simultana vidna zaznava brez fuzije  

Supresija binokularnega vida 

H53.4 Izpadi v vidnem polju 
Povečana slepa pega 

V celoti zoženo vidno polje 

Hemianopsija (heteronimna)(homonimna)  

Kvadrantni izpadi 

Skotom: 

• lokasti 

• Bjerrumov 

• centralni 

• obročasti 

H53.5 Izpadi v razlikovanju barv 
Akromatopsija 

Pridobljene okvare razlikovanja barv 

Barvna slepota  

Devteranomalija  

Devteranopija  

Protanomalija  

Protanopija  

Tritanomalija  

Tritanopija 

Izključeno:  dnevna slepota (H53.1) 

H53.6 Nočna slepota 

Izključeno:  zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.5) 

H53.8 Druge motnje vida 

H53.9 Motnja vida, neopredeljena 

H54 Slepota in slabovidnost 

Opomba:   V naslednji tabeli je podana razvrstitev teže poslabšanja vida, po priporočilu Resolucije 

Mednarodnega sveta za oftalmologijo (International Council of Ophthalmology) (2002) ter 

priporočilih posveta SZO na temo “Razvoj standardov za označbo izgube in delovanja vida” 

(September 2003). 



 

 

  Za označbo slabovidnosti za kode od H54.0 do H54.3, naj se ostrina vida meri z obema očesoma, s 

pripomočkom za vid, če obstaja. Za označbo slepote za kode od H54.4 do H54.6 naj se ostrina vida 

meri za vsako oko posebej, s pripomočkom za vid, če obstaja. 

  Če upoštevamo širino vidnega polja, uvrstimo bolnika, ki ima vidno polje boljšega očesa manjše od 

10 stopinj v radiju okrog fiksacijske točke, v kategorijo 3. Pri slepoti enega očesa (H54.4) se ta 

stopnja izgube vidnega polja nanaša na prizadeto oko. 

Kategorija 

poslabšanja vida  
Predstavlja motnjo vida na daljavo  

 Slabše kot:               Enako ali boljše kot: 

Rahlo ali nično 

poslabšanje  

vida 0 

 

 6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

 

Zmerno 

poslabšanje  

vida 1 

 

6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

 

Zmerno 

poslabšanje  

vida 2 

 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400  

 

Slepota 

3 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

1/60 

(štetje prstov na 1 meter) 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200)  

 

 

Slepota 

4 

1/60  

(štetje prstov na 1 meter) 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Zaznava svetlobe 

 

 

Slepota 

5 Ni zaznave svetlobe 

9 Nedoločeno ali neopredeljeno 

Opomba:   Termin poslabšanje vida v kategoriji H54 obsega kategorijo 0 za rahlo ali nično poslabšanje vida, 

kategorijo 1 za zmerno poslabšanje vida, kategorijo 2 za močno poslabšanje vida, kategorije 3,4 in 

5 za slepoto in kategorijo 9 za neopredeljeno okvaro vida. Termin »slabovidnost«, uporabljen v 

prejšnji reviziji MKB, je bil zamenjan s kategorijama 1 in 2, da bi se izognili zmedi pri tistih, ki 

potrebujejo nego zaradi slabovidnosti. 

Izključeno:  amaurosis fugax (G45.3) 

H54.0 Slepota obeh očes 
Poslabšanje vida obeh očes, uvrščeno v kategorijo 5.  

H54.1 Slepota enega očesa, slabovidnost drugega očesa 



 

 

Poslabšanje vida uvrščeno v kategorijo 2.  

H54.2 Slabovidnost obeh očes 
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 1 

H54.3 Nekvalificirana izguba vida obeh očes 
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 0. 

H54.4 Slepota enega očesa 
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorije 3, 4, 5 in kategorije 0, 1, 2 ali 9 drugega očesa.  

H54.5 Slabovidnost enega očesa 
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 2 in kategorije 0, 1, 9 drugega očesa.  

H54.6 Nekvalificirana izguba vida enega očesa 
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 1 in kategorije 0 ali 9 drugega očesa.  

H54.9 Neopredeljena okvara vida 
Okvara vida, uvrščena v kategorijo 9 

 

 

DRUGE OKVARE OČESA IN ADNEKSOV 
(H55–H59) 

H55 Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi 

Nistagmus: 

• prirojeni 

• deprivacijski 

• disociacijski 

• latentni 

• BDO 

H57 Druge okvare očesa in adneksov 

H57.0 Nepravilnosti zeničnih reakcij 

H57.1 Očesna bolečina 

H57.8 Druge opredeljene okvare očesa in adneksov 

H57.9 Okvara očesa in adneksov, neopredeljena 

H58* Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih,  uvrščenih drugje 

H58.0* Nepravilnosti zeničnih reakcij pri boleznih, uvrščenih drugje 
Argyll Robertsonov fenomen ali zenica, sifilitični (A52.1†) 



 

 

H58.1* Motnje vida pri boleznih, uvrščenih drugje 

H58.8* Druge opredeljene okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje 
Sifilitična okulopatija NUD: 

• prirojena: 

• zgodnja (A50.0†) 

• pozna (A50.3†) 

• zgodnja (sekundarna) (A51.4†) 

• pozna (A52.7†) 

H59 Okvare očesa in adneksov po posegih, ki niso uvrščene  drugje 

Izključeno:  mehanični zapleti: 

  • intraokularnih leč (T85.2) 

  • drugih očesnih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T85.3) 

  psevdofakija (Z96.1) 

H59.0 Steklovinski sindrom po operaciji sive mrene (katarakte) 
Sindrom: 

• steklovinski, roženični 

• steklovine (stik) 

H59.8 Druge okvare očesa in adneksov po posegih 

H59.81 Cistoidni makularni edem po operaciji katarakte 
Irvine Gassov sindrom 

H59.89 Drugi zapleti po posegih očesa, adneksa, ki niso zajeti drugje 
Horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa 

H59.9 Okvara očesa in adneksov po posegih, neopredeljena  

 



 

 

POGLAVJE 8 

BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA  
(H60–H95) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
H60–H62 Bolezni zunanjega ušesa 
H65–H75 Bolezni srednjega ušesa in mastoida 
H80–H83 Bolezni notranjega ušesa 
H90–H95 Druge okvare ušesa 
 
Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
H62* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 
H67* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 
H75* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje 
H94* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 
 
Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

 nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

 zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

 prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  

 neoplazme (C00–D48) 

 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

BOLEZNI ZUNANJEGA UŠESA  
(H60–H62) 

H60 Vnetje zunanjega ušesa 

H60.0 Absces zunanjega ušesa 
Tvor }  

Karbunkel  } uhlja ali zunanjega sluhovoda 

Furunkel }  

H60.1 Celulitis (difuzno vnetje) zunanjega sluhovoda 
Celulitis (difuzno vnetje): 

•  uhlja 

•  zunanjega sluhovoda 

H60.2 Maligno vnetje zunanjega ušesa 

H60.3 Druge vrste infektivno vnetje zunanjega ušesa 
Vnetje zunanjega ušesa: 

•  difuzno 

•  hemoragično 

Uho plavalca 



 

 

H60.4 Holesteatom zunanjega ušesa 
Keratozni zamašek zunanjega sluhovoda 

H60.5 Akutno neinfektivno vnetje zunanjega ušesa 
Akutno vnetje zunanjega ušesa: 

• BDO 

•  aktinično 

•  kemično 

•  kontaktno 

•  ekcematoidno 

•  reaktivno 

H60.8 Druge vrste vnetje zunanjega ušesa 
Kronično vnetje zunanjega ušesa BDO 

H60.9 Vnetje zunanjega ušesa, neopredeljeno 

H61 Druge bolezni zunanjega ušesa 

H61.0 Perihondritis (vnetje uheljne pohrustančnice) 
Kronični nodularni hondrodermatitis heliksa Perihondritis: 

•  uhlja 

•  ušesne školjke 

H61.1 Neinfektivne nepravilnosti uhlja 
Pridobljene deformacije: 

•  uhlja 

•  ušesne školjke 

Izključeno:  cvetačasto uho (M95.1) 

H61.2 Ceruminalni zamašek 
Ušesno maslo 

H61.3 Pridobljena zožitev zunanjega ušesa 
Kolaps zunanjega ušesa 

H61.8 Druge značilne bolezni zunanjega ušesa 
Eksostoze zunanjega ušesa 

H61.9 Bolezni zunanjega ušesa, neznačilne, BDO 

H62* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 

H62.0* Vnetje zunanjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje zunanjega ušesa pri erizipelu (A46†) 

H62.1* Vnetje zunanjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje zunanjega ušesa pri: 

• herpesvirusni [herpes simplex] infekciji (B00.1†) 

• zostru (B02.8†) 

H62.2* Vnetje zunanjega ušesa pri glivičnih boleznih 
Vnetje zunanjega ušesa pri: 



 

 

• aspergilozi (B44.8†) 

•  kandidiozi (B37.2†) 

Otomikoza NOS (B36.9†) 

H62.3* Vnetje zunanjega ušesa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

H62.4* Vnetje zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje zunanjega ušesa pri impetigu (L01.-†) 

H62.8* Druge bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

BOLEZNI SREDNJEGA UŠESA IN MASTOIDA  
(H65–H75) 

H65 Negnojno vnetje srednjega ušesa 

Vključeno:  vnetje bobniča 

Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (H72.-). 

H65.0 Akutno serozno vnetje srednjega ušesa 
Akutno in subakutno izlivno vnetje srednjega ušesa 

H65.1 Druge vrste akutno negnojno vnetje srednjega ušesa 
Vnetje srednjega ušesa, akutno in subakutno: 

•  alergično (mukoidno) (hemoragično) (serozno) 

•  mukoidno 

•  negnojno BDO 

•  hemoragično 

•  seromucinozno 

Izključeno:  barotravma ušesa (T70.0) 

  vnetje srednjega ušesa (akutno) BDO (H66.9) 

H65.2 Kronično serozno izlivno vnetje srednjega ušesa 
Kronični tubotimpanalni katar 

H65.3 Kronično mukoidno izlivno vnetje srednjega ušesa 
0802 

Kronično izlivno vnetje srednjega ušesa 

Vnetje srednjega ušesa, kronično: 

•  mucinozno 

•  sekretorno 

•  transudativno 

Izključeno:  adhezivna bolezen srednjega ušesa (H74.1) 

H65.4 Druge vrste kronično negnojno vnetje srednjega ušesa 
Vnetje srednjega ušesa, kronično: 

•  alergično 

•  eksudativno 

•  negnojno BDO 



 

 

•  seromucinozno 

•  z izlivom (negnojnim) 

H65.9 Negnojno vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno 
Vnetje srednjega ušesa: 

•  alergično 

•  kataralno 

•  eksudativno 

•  mukoidno 

•  sekretorno 

•  seromucinozno 

• serozno 

•  transudativno 

  •  z izlivom (negnojno) 

H66 Gnojno in neopredeljeno vnetje srednjega ušesa 

Vključeno:  vnetje bobniča 

Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (H72.-). 

H66.0 Akutno gnojno vnetje srednjega ušesa 

H66.1 Kronično tubotimpanalno gnojno vnetje srednjega ušesa 
Benigno kronično gnojno vnetje srednjega ušesa 

Kronična tubotimpanalna bolezen 

H66.2 Kronično atikoantralno gnojno vnetje srednjega ušesa 
Kronična atikoantralna bolezen 

H66.3 Druge vrste kronično gnojno vnetje srednjega ušesa 
Kronično gnojno vnetje srednjega ušesa BDO 

H66.4 Gnojno vnetje srednjega ušesa BDO 
Gnojni otitis srednjega ušesa BDO 

H66.9 Vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno 
Vnetje srednjega ušesa: 

• BDO 

• akutno BDO 

• kronično BDO 

H67* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 

H67.0* Vnetje srednjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje srednjega ušesa pri: 

• škrlatinki (A38†) 

• tuberkulozi (A18.6†) 

H67.1* Vnetje srednjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje srednjega ušesa pri gripi (J09–J11†) 

H67.8* Vnetje srednjega ušesa pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

H68 Vnetje in zapora Eustachijeve tube 

H68.0 Vnetje Eustachijeve tube 

H68.1 Zapora Eustachijeve tube 
Kompresija  }  

Stenoza } Eustachijeve tube 

Striktura  }  

H69 Druge bolezni Eustachijeve tube 

H69.0 Stalno odprta Eustachijeva tuba 

H69.8 Druge opredeljene bolezni Eustachijeve tube 

H69.9 Bolezni Eustachijeve tube, neopredeljene 

H70 Vnetje mastoida in sorodna stanja 

H70.0 Akutno vnetje mastoida 
Absces  } mastoida 

Empiem }  

H70.1 Kronično vnetje mastoida 
Karies  } mastoida 

Fistula  }  

H70.2 Petrositis 
Vnetje petrozne kosti (akutno)(kronično) 

H70.8 Druga vnetja mastoida in sorodna stanja 

H70.9 Vnetje mastoida, neopredeljeno 

H71 Holesteatom srednjega ušesa 

Holesteatom bobnične votline 

Izključeno: holesteatom zunanjega sluhovoda (H60.4) 

ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji (H95.0) 

H72 Perforacija bobniča 

Vključeno:  perforacija bobniča: 

•  perzistirajoča po poškodbi 

•  po vnetju 

Izključeno:  poškodbena ruptura bobniča (S09.2) 

H72.0 Centralna perforacija bobniča 

H72.1 Atik-perforacija bobniča 
Perforacija v predelu pars flaccida 



 

 

H72.2 Druge obrobne perforacije bobniča 

H72.8 Druge perforacije bobniča 
Perforacije(-a): 

• multiple  } bobniča 

• totalna }  

H72.9 Perforacija bobniča, neopredeljena 

H73 Druge bolezni bobniča 

H73.0 Akutno vnetje bobniča 
Akutni timpanitis 

Bulozno vnetje bobniča (bulozni miringitis) 

Izključeno:   z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66) 

H73.1 Kronično vnetje bobniča 
Kronični timpanitis 

Izključeno:  z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66) 

H73.8 Druge opredeljene bolezni bobniča 

H73.9 Bolezen bobniča, neopredeljena 

H74 Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida 

H74.0 Timpanoskleroza 

H74.1 Adhezivna bolezen srednjega ušesa 
Adhezivni otitis 

Izključeno:  izlivno vnetje (H65.3) 

H74.2 Prekinitev in izpah koščic srednjega ušesa 

H74.3 Druge pridobljene nepravilnosti slušnih koščic 
Ankiloza  } ušesnih koščic 

Delna izguba  }  

H74.4 Polip srednjega ušesa 

H74.8 Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida 

H74.9 Sprememba srednjega ušesa in mastoida, neopredeljena 

H75* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje 

H75.0* Vnetje mastoida pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Tuberkulozno vnetje mastoida (A18.0†) 

H75.8* Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

 

BOLEZNI NOTRANJEGA UŠESA 
(H80–H83) 

H80 Otoskleroza 

Vključeno:  otospongioza 

H80.0 Otoskleroza na ovalnem okencu, neobliterativna 

H80.1 Otoskleroza na ovalnem okencu, obliterativna 

H80.2 Kohlearna otoskleroza 
Otoskleroza, ki zajema: 

•  otično kapsulo 

•  okroglo okence 

H80.8 Druge vrste otoskleroza 

H80.9 Otoskleroza, neopredeljena 

H81 Motnje vestibularne funkcije 

Izključeno:  vrtoglavica: 

  • BDO (R42) 

  • epidemična 

H81.0 Ménierova bolezen 
Hidrops labirinta 

Ménièrov sindrom ali vrtoglavica 

H81.1 Benigna paroksizmalna vrtoglavica 

H81.2 Vestibularni nevronitis 

H81.3 Druge vrste periferna vrtoglavica 
Lermoyezov sindrom 

Vrtoglavica: 

• ušesna 

• otogena 

• periferna BDO 

H81.4 Vrtoglavica centralnega izvora 
Centralni položajni nistagmus 

H81.8 Druge motnje vestibularne funkcije 

H81.9 Motnja vestibularne funkcije, neopredeljena 
Vertiginozni sindrom BDO 

H83 Druge bolezni notranjega ušesa 



 

 

H83.0 Vnetje labirinta 

H83.1 Fistula labirinta 

H83.2 Motnje v delovanju labirinta 
Povečana vzdražnost      }  

Zmanjšana vzdražnost    } labirinta 

Izguba funkcije }  

H83.3 Vpliv hrupa na notranje uho 
Akustična travma 

Okvara sluha zaradi hrupa 

H83.8 Druge opredeljene bolezni notranjega ušesa 

H83.9 Bolezen notranjega ušesa, neopredeljena  

 

DRUGE OKVARE UŠESA  
(H90–H95) 

H90 Prevodna in zaznavna izguba sluha 

0801 

Vključeno:  prirojena gluhost 

Izključeno:  gluhonemost NUD (H91.3)  

  gluhost BDO (H91.9)  

  okvara sluha: 

  • BDO (H91.9) 

  • zaradi hrupa (H83.3) 

  •  zaradi ototoksinov (H91.0) 

  •  nenadna (idiopatska ) (H91.2) 

H90.0 Prevodna naglušnost, obojestranska 

H90.1 Prevodna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani 

H90.2 Prevodna naglušnost, neopredeljena 
Prevodna naglušnost BDO 

H90.3 Zaznavna naglušnost, obojestranska 

H90.4 Zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani 

H90.5 Zaznavna naglušnost, neopredeljena 
Prirojena gluhost BDO  

Izguba sluha: 

• centralna  }  

• nevralna  } BDO 

• zaznavna  }  

• senzorična }  



 

 

Zaznavna gluhost BDO 

H90.6 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, obojestranska 

H90.7 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na 
nasprotni strani 

H90.8 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, neopredeljena 

H91 Druge okvare sluha 

0801 

Izključeno:  nenormalno slušno zaznavanje (H93.2) 

  naglušnost, uvrščena v H90.–  

  cerumenski zamašek (H61.2) 

  okvara sluha zaradi hrupa (H83.3) 

  psihogena gluhost (F44.6) 

  prehodna ishemična gluhost (H93.0) 

H91.0 Okvara sluha zaradi ototoksinov 
Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanja vzroka (poglavje 20). 

H91.1 Starostna naglušnost 
Presbyacusis 

H91.2 Nenadna idiopatska okvara sluha 
Nenadna okvara sluha BDO 

H91.3 Gluhonemost, ki ni uvrščena drugje 

H91.8 Druge opredeljene okvare sluha 

H91.9 Okvara sluha, neopredeljena 
Gluhost: 

• BDO 

•  v visokih frekvencah 

•  v nizkih frekvencah 

H92 Bolečina v ušesu in izliv 

H92.0 Bolečina v ušesu 

H92.1 Iztok iz ušesa 

Izključeno:  izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine iz ušesa (G96.0) 

H92.2 Krvavitev iz sluhovoda 

Izključeno:  poškodbena krvavitev iz sluhovoda – koda po tipu poškodbe 

H93 Druge okvare ušesa, ki niso uvrščene drugje 

H93.0 Degenerativne in vaskularne okvare ušesa 
Prehodna ishemična gluhost 



 

 

Izključeno:  starostna naglušnost (H91.1) 

H93.1 Šumenje v ušesu (tinnitus) 

H93.2 Druga nenormalna slušna zaznavanja 
Rekrutiranje 

Diplacusis  

Hyperacusis 

Začasen dvig slušnega praga 

Izključeno:  slušne halucinacije (R44.0) 

H93.3 Okvare slušnega živca 
Okvare 8. možganskega živca 

H93.8 Druge opredeljene okvare ušesa 

H93.9 Okvara ušesa, neopredeljena 

H94* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje 

H94.0* Vnetje slušnega živca pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Vnetje slušnega živca pri sifilisu (A52.1†) 

H94.8* Druge značilne okvare ušes pri boleznih, uvrščenih drugje 

H95 Pooperativne okvare ušesa in mastoida, ki niso uvrščene drugje 

H95.0 Ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji 

H95.1 Druge okvare po mastoidektomiji 
Kronično vnetje   }  

Granulacije     } votline po mastoidektomiji 

Mukozna cista     }  

H95.8 Druge pooperativne okvare ušesa in mastoida 

H95.9 Pooperativna okvara ušesa in mastoida, neopredeljena  



 

 

POGLAVJE 9 

BOLEZNI OBTOČIL  
(I00–I99) 

 
To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
I00–I02 Akutna revmatična vročica  

I05–I09 Kronične revmatične bolezni srca  

I10–I15 Hipertenzivne bolezni 

I20–I25 Ishemične bolezni srca 

I26–I28 Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka 
I30–I52 Druge bolezni srca 
I60–I69 Cerebrovaskularne bolezni 
I70–I79 Bolezni arterij, arteriol in kapilar 
I80–I89 Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso uvrščene drugje 

I95–I99 Druge in neopredeljene motnje obtočil 

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
I32* Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje 
I39* Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje 
I41* Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje 
I43* Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje 
I52* Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje 
I68* Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
I79* Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje 
I98* Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje 
 
Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

 nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

 zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  

 prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 neoplazme (C00–D48) 

 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

 sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36) 

 prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–) 

AKUTNA REVMATIČNA VROČICA 
(I00–I02) 

I00 Revmatična vročica brez prizadetosti srca 

Artritis, revmatični, akutni ali subakutni 



 

 

I01 Revmatična vročica s prizadetostjo srca 

Izključeno:  kronične revmatične bolezni srca (I05–I09) z izjemo sočasne revmatične vročice ali če gre za 

ponoven pojav ali zagon revmatičnega procesa. 

I01.0 Akutni revmatični perikarditis 
Vsako stanje v I00 s perikarditisom  

Revmatični perikarditis (akutni) 

Izključeno:  kadar ni opredeljen kot revmatični (I30.-) 

I01.1 Akutni revmatični endokarditis 
Vsako stanje v I00 z endokarditisom ali valvulitisom 

Akutni revmatični valvulitis 

I01.2 Akutni revmatični miokarditis 
Vsako stanje v I00 z miokarditisom 

I01.8 Druge akutne revmatične bolezni srca 
Vsako stanje v I00 z drugačno ali multiplo prizadetostjo srca 

Akutni revmatični pankarditis 

I01.9 Akutna revmatična bolezen srca, neopredeljena 
Vsako stanje v I00 z neopredeljeno prizadetostjo srca  

Revmatični: 

•  karditis, akutni 

•  srčna bolezen, aktivna ali akutna 

 

I02 Revmatična horea 

Vključeno:  Sydenhamova horea 

Izključeno:  horea: 

• BDO (G25.5) 

•  Huntingtonova (G10) 

I02.0 Revmatična horea s prizadetostjo srca 
Horea BDO s prizadetostjo srca 

Revmatična horea s katero koli prizadetostjo srca, ki se jo da uvrstiti v I01.– 

I02.9 Revmatična horea brez prizadetosti srca 
Revmatična horea BDO 

 

 



 

 

KRONIČNE REVMATIČNE BOLEZNI SRCA  
(I05–I09) 

I05 Revmatične bolezni mitralne zaklopke 

Vključeno:  bolezenska stanja, ki jih lahko uvrstimo v I05.0 in I05.2–I05.9, če jih opredelimo kot revmatična 

ali ne 

Izključeno:  kadar so opredeljena kot nerevmatična (I34.–) 

I05.0 Mitralna stenoza 
Obstrukcija mitralnega ustja (revmatična) 

I05.1 Revmatična mitralna insuficienca 
Revmatična mitralna: 

•  inkompetenca 

•  regurgitacija 

I05.2 Mitralna stenoza in insuficienca 
Mitralna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo 

I05.8 Druge bolezni mitralne zaklopke 
Mitralna hiba 

 
I05.9 Bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena 

Prizadetost mitralne zaklopke (kronična) BDO 

I06 Revmatične bolezni aortne zaklopke 

Izključeno:  kadar so opredeljene kot nerevmatične (I35.-) 

I06.0 Revmatična aortna stenoza 
Revmatična obstrukcija aortnega ustja 

I06.1 Revmatična aortna insuficienca 
Revmatična aortna: 

•  inkompetenca 

•  regurgitacija 

I06.2 Revmatična aortna stenoza in insuficienca 
Revmatična aortna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo  

I06.8 Druge revmatične bolezni aortne zaklopke 

I06.9 Revmatična bolezen aortne zaklopke, neopredeljena 
Revmatična bolezen aortne zaklopke BDO 

I07 Revmatične bolezni trikuspidalne zaklopke 

Vključeno:  če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora  

Izključeno:  kadar so opredeljene kot nerevmatične (I36.-) 

I07.0 Trikuspidalna stenoza 
Zožitev trikuspidalne zaklopke (revmatična) 



 

 

I07.1 Trikuspidalna insuficienca 
Insuficienca trikuspidalne zaklopke (revmatična) 

I07.2       Trikuspidalna stenoza in insuficienca 

I07.8 Druge bolezni trikuspidalne zaklopke 

I07.9 Bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena 
Prizadetost trikuspidalne zaklopke BDO 

I08 Bolezni več srčnih zaklopk 

Vključeno:  če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora 

Izključeno:  endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38) 

revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena (I09.1) 

bolezni več zaklopk opredeljenega izvora, ki niso revmatične bolezni srca (uporabite ustrezne 

kode iz I34-I38, Q22-Q23 in Q24.8) 

I08.0 Prizadetost mitralne in aortne zaklopke 
Prizadetost mitralne in aortne zaklopke, če je opredeljena kot revmatična ali neopredeljenega porekla 

I08.1 Prizadetost mitralne in trikuspidalne zaklopke 

I08.2 Prizadetost aortne in trikuspidalne zaklopke 

I08.3 Istočasna prizadetost mitralne, aortne in trikuspidalne zaklopke 

I08.8 Druge bolezni več srčnih zaklopk 

I08.9 Bolezen več srčnih zaklopk, neopredeljena 

I09 Druge revmatične bolezni srca 

I09.0 Revmatični miokarditis 

Izključeno:  miokarditis, ki ni opredeljen kot revmatični (I51.4) 

I09.1 Revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena  
Revmatični: 

•  endokarditis (kronični) 

•  valvulitis (kronični) 

Izključeno:  endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38) 

I09.2 Kronični revmatični perikarditis 
Zraščenje perikardija, revmatično  

Kronični revmatični: 

•  mediastinoperikarditis 

•  mioperikarditis 

Izključeno:  kadar ni opredeljen kot revmatični (I31.-) 

I09.8 Druge opredeljene revmatične srčne bolezni 
Revmatična bolezen pulmonalne zaklopke 



 

 

I09.9 Revmatična bolezen srca, neopredeljena 
Revmatični(–a): 

•  karditis 

•  srčna odpoved 

Izključeno:  revmatoidni karditis (M05.3-) 

 

HIPERTENZIVNE BOLEZNI  
(I10–I15) 

 

Izključeno:    kadar predstavljajo zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju) (O10–O11, 

O13– O16) 

   kadar je prizadeto koronarno žilje (I20–I25)  

   arterijska hipertenzija pri novorojenčku (P29.2)  

   pljučna hipertenzija (I27.0) 

I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija 

Visok krvni tlak 

Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska) 

 

Izključeno:   kadar je prizadeto žilje: 

•  možganov (I60–I69) 

•  očesa (H35.0) 

I11 Hipertenzivna bolezen srca 

0926 

Vključeno:  katero koli bolezensko stanje v I50.–, I51.4–I51.9, ki je posledica hipertenzije 

I11.0 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno odpovedjo 
Hipertenzivna srčna odpoved 

I11.9 Hipertenzivna srčna bolezen brez (zastojne) srčne odpovedi 
Hipertenzivna srčna bolezen BDO 

I12 Hipertenzivna bolezen ledvic 

0913, 1438 

Vključeno:  katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.-, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10  

  arterioskleroza ledvic 

  arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski) 

  hipertenzivna nefropatija  

  nefroskleroza 

Izključeno:   sekundarna hipertenzija (I15.–) 

I12.0 Hipertenzivna ledvična bolezen z ledvično odpovedjo 
Hipertenzivna ledvična bolezen s kronično ledvično boleznijo (KLB) stopnje 5 

Hipertenzivna ledvična odpoved 



 

 

I12.9 Hipertenzivna ledvična bolezen brez ledvične odpovedi 
Hipertenzivna ledvična bolezen s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno 

Hipertenzivna ledvična bolezen BDO 

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9) 

I13 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic 

0927, 1438 

Vključeno:  vsako bolezensko stanje v I11.–  s katerim koli stanjem v I12.– 

bolezen: 

•  srčna in ledvična 

•  srčnožilna in ledvična 

I13.0 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno odpovedjo 
Hipertenzivna bolezen srca s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno in srčno odpovedjo 

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9) 

I13.1 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z ledvično odpovedjo 
Hipertenzivna bolezen srca in ledvic s KLB stopnje 5 

I13.2 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno in ledvično odpovedjo 

I13.9 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic, neopredeljena 

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9) 

I15 Sekundarna hipertenzija 

0928, 1438 

Izključeno:  kadar je prizadeto žilje: 

•  možganov (I60–I69) 

•  očesa (H35.0) 

I15.0 Renovaskularna hipertenzija 

Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-) 

I15.1 Hipertenzija zaradi drugih ledvičnih bolezni 

Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-) 

I15.2 Hipertenzija zaradi endokrinih motenj 

I15.8 Druge vrste sekundarna hipertenzija 

I15.9 Sekundarna hipertenzija, neopredeljena 

ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA 
(I20–I25)  

Vključeno:  z omembo hipertenzije (I10–I15) 

 



 

 

Opomba: Za obolevnost se trajanje v kategorijah I21–I25 nanaša na čas med začetkom ishemičnega 

dogajanja in sprejemom na zdravljenje. Za umrljivost se trajanje nanaša na čas med začetkom in smrtjo. 

 

Če želimo označiti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo. 

I20 Angina pektoris 

0940 

I20.0 Nestabilna angina pektoris  
Angina: 

•  naraščajoča (crescendo) 

•  novo nastala pri naporu 

•  poslabšanje angine pri naporu  

Intermediarni koronarni sindrom  

Predinfarktni sindrom (predinfarktno stanje) 

Impending infarction 

I20.1 Angina pektoris z ugotovljenim spazmom 
Angina: 

•  angiospastična 

•  Prinzmetalova 

•  povzročena s spazmom 

•  variantna 

I20.8 Druge oblike angine pektoris  
Angina pri naporu 

Stenokardija 

I20.9 Angina pektoris, neopredeljena 
Angina: 

• BDO 

•  srčna 

Anginozni sindrom 

Ishemična prsna bolečina 

I21 Akutni miokardni infarkt 

0940, 0941 

Vključeno:    miokardni infarkt, označen kot akutni ali s potrjenim trajanjem 4 tedne (28 dni) ali manj od 

začetka bolezni 

Izključeno:   nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–) 

miokardni infarkt: 

• star (I25.2) 

•  opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka 

bolezni (I25.8) 

•  naslednji (I22.–) 

poinfarktni sindrom (I24.1) 

I21.0 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednje stene 
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI): 

•  sprednjestenski BDO 

•  anteroapikalni 



 

 

•  anterolateralni 

•  anteroseptalni 

I21.1 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje stene 
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI): 

•  diafragmalne stene 

•  spodnjestenski BDO 

•  inferolateralni 

•  inferoposteriorni 

I21.2 Akutni transmuralni miokardni infarkt ostalih mest 
Transmuralni infarkt (akutni) (STEMI): 

•  apikolateralni 

•  bazalnolateralni 

•  visoki lateralni 

•  lateralni BDO 

•  zadnjestenski (čisti) 

•  posterobazalni 

•  posterolateralni 

•  posteroseptalni 

•  septalni BDO 

I21.3 Akutni transmuralni miokardni infarkt neopredeljenega mesta 
Miokardni infarkt z dvigom ST spojnice [STEMI] } BDO 

  Transmuralni miokardni infarkt }  

I21.4 Akutni subendokardialni miokardni infarkt 
Miokardni infarkt brez dviga ST spojnice [NSTEMI]  

Nontransmural myocardial infarction NOS 

I21.9 Akutni miokardni infarkt, neopredeljen 
Miokardni infarkt (akutni) BDO 

I22 Naslednji miokardni infarkt 

0940 

Vključeno:   ponavljajoči se miokardni infarkt 

Izključeno:   opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka  

bolezni (I25.8) 

Opomba:  To kategorijo uporabljamo za miokardni infarkt na kateremkoli mestu, ki se zgodi v roku 4 tednov 

(28 dni) od začetka predhodnega infarkta. 

I22.0 Naslednji miokardni infarkt sprednje stene 
Naslednji infarkt (akutni): 

•  sprednjestenski BDO 

•  anteroapikalni 

•  anterolateralni 

•  anteroseptalni 

I22.1 Naslednji miokardni infarkt spodnje stene 
Naslednji infarkt (akutni): 

•  diafragmalne stene 

•  spodnjestenski BDO 



 

 

•  inferolateralni 

•  inferoposteriorni 

I22.8 Naslednji miokardni infarkt drugih lokalizacij 
Naslednji miokardni infarkt (akutni): 

•  apikolateralni 

•  bazalnolateralni 

•  visoki lateralni 

•  lateralni BDO 

•  zadnjestenski (čisti) 

•  posterobazalni 

•  posterolateralni 

•  posteroseptalni 

•  septalni BDO 

I22.9 Naslednji miokardni infarkt z neopredeljeno lokalizacijo 

I23 Nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta 

0940 

Izključeno:  navedena stanja, kadar: 

 •  se pojavljajo istočasno z akutnim miokardnim infarktom (I21–I22) 

 •  niso opredeljena kot zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I31.-, I51.-) 

I23.0 Hemoperikard kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.1 Defekt preddvornega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.2 Defekt prekatnega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.3 Ruptura srčne stene brez hemoperikarda kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

Izključeno:  s hemoperikardom (I23.0) 

I23.4 Ruptura tendinoznih hord kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.5 Ruptura papilarne mišice kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.6 Tromboza v preddvoru, avrikuli in prekatu kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I23.8 Drugi zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta 

I24 Druge  akutne ishemične bolezni srca 

0940 

 Izključeno:  angina pektoris (I20.–) 

 prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku (P29.4) 

I24.0 Koronarna tromboza brez posledičnega miokardnega infarkta 
0941 

Koronarni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a): 

• embolija     }  

• zapora     } brez posledičnega miokardnega infarkta 

• tromboembolizem    }  



 

 

Izključeno:  kadar je opredeljena kot kronična ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od 

začetka bolezni (I25.8) 

I24.1 Dresslerjev sindrom 
Poinfarktni sindrom 

I24.8 Druge oblike akutne ishemične bolezni srca 
Koronarna: 

•  odpoved 

•  insuficienca 

I24.9 Akutna ishemična bolezen srca, neopredeljena 
Izključeno:  ishemična bolezen srca (kronična) BDO (I25.9) 

I25 Kronična ishemična bolezen srca 

0940, 0941 

Izključeno:  srčnožilna bolezen BDO (I51.6) 

I25.0 Aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka 

I25.1 Aterosklerotična bolezen srca 

Koronarni(–a) (arterijski, –a): 

•  aterom 

•  ateroskleroza 

•  bolezen 

•  skleroza 

I25.10 Aterosklerotična srčna bolezen neopredeljenih arterij 

I25.11 Aterosklerotična srčna bolezen nativnih koronarnih arterij 

I25.12 Aterosklerotična srčna bolezen avtolognih obvodov 

I25.13 Aterosklerotična srčna bolezen neavtolognih obvodov 

I25.2 Stari miokardni infarkt  
Ozdravljeni miokardni infarkt 

Stari miokardni infarkt, ugotovljen z EKG ali drugimi preiskavami, ki je ta čas brez simptomov 

I25.3 Anevrizma srca 
Anevrizma: 

•  stene 

•  prekatna 

I25.4 Anevrizma koronarne arterije 
Koronarna arteriovenska fistula, pridobljena 

Izključeno:  prirojena anevrizma koronarne arterije (Q24.5) 

I25.5 Ishemična kardiomiopatija 

I25.6 Nema miokardna ishemija 



 

 

I25.8 Druge oblike kronične ishemične bolezni srca 
Vsako stanje v I21–I22 in I24, ki je opredeljeno kot kronično ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 

28 dni) od začetka bolezni 

I25.9 Kronična ishemična bolezen srca, neopredeljena 
Ishemična bolezen srca (kronična) BDO 

 

PLJUČNO SRCE IN BOLEZNI PLJUČNEGA KRVNEGA OBTOKA 
(I26–I28) 

I26 Pljučna embolija 

Vključeno:  pljučni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a): 

 •  infarkt 

 •  tromboembolija 

 •  tromboza 

Izključeno:  kot zaplet: 

 •  pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

 •  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–) 

I26.0 Pljučna embolija z omembo akutnega pljučnega srca 
Akutno pljučno srce BDO 

I26.9 Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca 
Pljučna embolija BDO 

I27 Pljučno srce zaradi drugih bolezni 

I27.0 Primarna pljučna hipertenzija 

I27.1 Srčna bolezen zaradi kifoskolioze 

I27.2 Druga sekundarna pljučna hipertenzija 

Če želimo opredeliti osnovni vzrok, uporabimo dodatno kodo. 

I27.8 Druge opredeljene bolezni pljuč in srca 
Eisenmengerjev: 

kompleks 

sindrom 

Izključeno: Eisenmengerjev defekt (Q21.8) 

I27.9 Bolezen pljuč in srca, neopredeljena 
Kronična bolezen pljuč in srca 

Pljučno srce (kronično) BDO 

I28 Druge bolezni pljučnega žilja 



 

 

I28.0 Arteriovenska fistula v pljučih 

I28.1 Anevrizma pljučne arterije 

I28.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega žilja 
Ruptura    }  

  Stenoza  } pljučne žile 

Striktura         }  

I28.9 Bolezen pljučnega žilja, neopredeljena 

 

DRUGE BOLEZNI SRCA  
(I30–I52)  

I30 Akutni perikarditis 

Vključeno: akutni perikardialni izliv 

Izključeno: revmatični perikarditis (akutni)  (I01.0) 

I30.0 Akutni nespecifični idiopatični perikarditis 

I30.1 Infekcijski perikarditis 
Perikarditis: 

•  pnevmokokni 

•  gnojni 

•  stafilokokni 

•  streptokokni 

•  virusni 

Pioperikarditis 

Če   želimo   opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo  dodatno kodo (B95–B97). 

I30.8 Druge oblike akutnega perikarditisa 

I30.9 Akutni perikarditis, neopredeljen 

I31 Druge bolezni perikarda 

Izključeno:  zapleti  v  poteku  akutnega  miokardnega   infarkta (I23.–) 

  postkardiotomijski sindrom (I97.0) 

  poškodba (S26.–) 

  če so opredeljene kot revmatične (I09.2) 

I31.0 Kronični adhezivni perikarditis 
Priraslost srca 

Priraslost perikarda 

Adhezivni mediastinoperikarditis 

I31.1 Kronični konstriktivni perikarditis 



 

 

Zraslost srca 

Poapnitve perikarda 

I31.2 Hemoperikard, ki ni uvrščen drugje 

I31.3 Perikardialni izliv (nevnetni) 
Hiloperikardij 

 

I31.8 Druge opredeljene bolezni perikarda 
Epikardialni plaki 

Fokalne perikardialne adhezije 

I31.9 Bolezen perikarda, neopredeljena 
Tamponada srca 

Perikarditis (kronični) BDO 

I32* Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje 

I32.0* Perikarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Perikarditis: 

•  gonokokni (A54.8†) 

•  meningokokni (A39.5†) 

•  sifilitični (A52.0†) 

•  tuberkulozni (A18.8†) 

I32.1* Perikarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

I32.8* Perikarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Perikarditis (pri): 

•  revmatoidni (M05.3†) 

•  sistemskem lupusu erimatozusu (M32.1†) 

•  uremični (N18.5†) 

I33 Akutni in subakutni endokarditis 

Izključeno:  akutni revmatični endokarditis (I01.1) 

  endokarditis BDO (I38) 

I33.0 Akutni in subakutni infekcijski endokarditis 
Endokarditis (akutni)(subakutni): 

•  bakterijski 

•  infekcijski BDO 

•  lenta 

•  maligni 

•  septični 

•  ulcerozni 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

I33.9 Akutni endokarditis, neopredeljen 
Endokarditis  }  

Mioendokarditis  } akutni ali subakutni 

Periendokarditis  }  



 

 

I34 Nerevmatične bolezni mitralne zaklopke 

Izključeno:  mitralna (valvularna): 

  •  bolezen (I05.9) 

  •  hiba (I05.8) 

  •  stenoza (I05.0) 

  kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je: 

  •  prizadetost aortne zaklopke (I08.0) 

  •  mitralna stenoza ali obstrukcija (I05.0) 

  kadar je opredeljena kot revmatična (I05.–) 

  kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.2, Q23.3) 

I34.0 Mitralna (valvularna) insuficienca 
Mitralna (valvularna): 

• inkompetenca  }   BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen 

• regurgitacija            }  

I34.1 Prolaps mitralne zaklopke 
Sindrom ohlapne mitralne zaklopke  

Izključeno:   Marfanov sindrom (Q87.4) 

I34.2 Nerevmatična mitralna (valvularna) stenoza 

I34.8 Druge nerevmatične bolezni mitralne zaklopke 

I34.9 Nerevmatična bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena 

I35 Nerevmatične bolezni aortne zaklopke 

Izključeno:  hipertrofična subaortna stenoza (I42.1) 

kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je prizadetost mitralne zaklopke (I08.0) 

kadar je opredeljena kot revmatična (I06.0) 

kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.0, Q23.1) 

I35.0 Aortna (valvularna) stenoza 

I35.1 Aortna (valvularna) insuficienca 
Aortna (valvularna): 

• inkompetenca  } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen 

• regurgitacija                }  

I35.2 Aortna (valvularna) stenoza in insuficienca 

I35.8 Druge bolezni aortne zaklopke 

I35.9 Bolezen aortne zaklopke, neopredeljena 

I36 Nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke 

Izključeno:  kadar vzok ni opredeljen (I07.–) 

kadar je opredeljena kot revmatična (I07.–) 

kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.4, Q22.8, Q22.9) 



 

 

I36.0 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza 

I36.1 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) insuficienca 
Trikuspidalna (valvularna): 

• inkompetenca } če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen  

• regurgitatacija  } 

I36.2 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza in insuficienca  

I36.8 Druge nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke 

I36.9 Nerevmatična bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena 

I37 Bolezni pulmonalne zaklopke 

Izključeno:  kadar je opredeljena kot revmatična (I09.8) 

kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.1, Q22.2, Q22.3) 

I37.0 Pulmonalna valvularna stenoza 

I37.1 Pulmonalna valvularna insuficienca 
Pulmonalna valvularna: 

  • inkompetenca   } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen 

 • regurgitatacija      } 

I37.2 Pulmonalna valvularna stenoza in insuficienca 

I37.8 Druge bolezni pulmonalne zaklopke 

I37.9 Bolezen pulmonalne zaklopke, neopredeljena 

I38 Endokarditis, zaklopka ni opredeljena 

Endokarditis (kronični) BDO  

Valvularna(–i): 

• inkompetenca  }                    {  

• insuficienca  }                    {  

  • regurgitatacija          } brez opredelitve zaklopke   { BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa  

• stenoza  }                     { revmatičen ali prirojen 

Valvulitis (kronični)  }                     { 

Izključeno:  endokardijska fibroelastoza (I42.4) 

  kadar je opredeljen kot revmatični (I09.1) 

  prirojena: 

  • insuficienca srčne zaklopke BDO (Q24.8) 

  • stenoza srčne zaklopke BDO (Q24.8) 

I39* Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje 

Vključeno:  prizadetost endokarda pri: 

  •  gonokokni infekciji (A54.8†) 

  •  Libman–Sacksovi bolezni (M32.1†) 

  •  meningokokni infekciji (A39.5†) 

  •  revmatoidnem artritisu (M05.3†) 



 

 

  •  sifilisu (A52.0†) 

  •  tuberkulozi (A18.8†) 

  •  tifusu (A01.0†) 

I39.0* Spremembe mitralne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje 

I39.1* Spremembe aortne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje 

I39.2* Spremembe trikuspidalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje 

I39.3* Spremembe pulmonalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje 

I39.4* Spremembe več zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje 

I39.8* Endokarditis na neopredeljeni zaklopki pri boleznih, uvrščenih drugje 

I40 Akutni miokarditis 

I40.0 Infekcijski miokarditis 
Septični miokarditis 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

I40.1 Izolirani miokarditis 

I40.8 Druge vrste akutni miokarditis 

I40.9 Akutni miokarditis, neopredeljen 

I41* Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje 

I41.0* Miokarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Miokarditis: 

•  davični (A36.8†) 

•  gonokokni (A54.8†) 

•  meningokokni (A39.5†) 

•  sifilitični (A52.0†) 

•  tuberkulozni (A18.8†) 

I41.1* Miokarditis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Miokarditis (akutni) pri gripi: 

• z virusom ptičje gripe (J09†) 

•  virus dokazan (J10.8†) 

•  virus ni dokazan (J11.8†) 

Miokarditis pri mumpsu (B26.8†) 

I41.2* Miokarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Miokarditis pri: 

•  Chagasovi bolezni (kronični) (B57.2†) 

•  akutni (B57.0†) 

•  BDO (B57.2†) 

•  toksoplazmozi (B58.8†) 

  

I41.8* Miokarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

Revmatoidni miokarditis (M05.3†)  

Sarkoidozni miokarditis (D86.8†) 

I42 Kardiomiopatija 

Izključeno:  kardiomiopatija kot zaplet: 

  •  med nosečnostjo (O99.4) 

  •  v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.3) 

  ishemična kardiomiopatija (I25.5) 

I42.0 Dilatativna kardiomiopatija 
Kongestivna kardiomiopatija 

I42.1 Obstruktivna hipertrofična kardiomiopatija 
Hipertrofična subaortna stenoza 

I42.2 Druge vrste hipertrofična kardiomiopatija 
Neobstruktivna hipertrofična kardiomiopatija 

I42.3 Endomiokardijska (eozinofilna) bolezen 
Endomiokardijska (tropska) fibroza  

Loefflerjev endokarditis  

I42.4 Endokardijska fibroelastoza 
Prirojena kardiomiopatija 

I42.5 Druge restriktivne kardiomiopatije 
Konstriktivna kardiomiopatija BDO 

I42.6 Alkoholna kardiomiopatija 

I42.7 Kardiomiopatija zaradi zdravil in drugih zunanjih agensov 

Če  želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjih vzrokov (poglavje 20). 

I42.8 Druge kardiomiopatije  

I42.9 Kardiomiopatija, neopredeljena 
Kardiomiopatija (primarna)(sekundarna) BDO 

I43* Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje 

I43.0* Kardiomiopatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Kardiomiopatija pri davici (A36.8†) 

I43.1* Kardiomiopatija pri presnovnih boleznih 
Srčna amiloidoza (E85.-†) 

I43.2* Kardiomiopatija pri prehranskih boleznih 
Prehranska kardiomiopatija BDO (E63.9†) 

I43.8* Kardiomiopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Urični tofi srca (M10.0†) 

Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca (E05.9†) 



 

 

I44 Atrioventrikularni in levokračni blok 

I44.0 Atrioventrikularni blok prve stopnje 

I44.1 Atrioventrikularni blok druge stopnje 
Atrioventrikularni blok, tip I in II  

Mobitzov blok, tip I in II 

Blok druge stopnje, tip I in II 

Wenckebachov blok 

I44.2 Atrioventrikularni blok, popolen 
Popolni srčni blok BDO  

Blok tretje stopnje 

I44.3 Druge vrste in neopredeljen atrioventrikularni blok 
Atrioventrikularni blok BDO 

I44.4 Levi sprednji fascikularni blok 

I44.5 Levi zadnji fascikularni blok 

I44.6           Druge vrste in neopredeljen fascikularni blok 
Levokračni hemiblok BDO 

I44.7 Levokračni blok, neopredeljen 

I45 Druge vrste motnje prevajanja 

I45.0 Desni fascikularni blok 

I45.1 Druge vrste in neopredeljen desnokračni blok 
Desnokračni blok BDO  

I45.2 Bifascikularni blok 

I45.3 Trifascikularni blok 

I45.4 Neopredeljen intraventrikularni blok 
Kračni blok BDO 

I45.5 Druge vrste opredeljen srčni blok 
Sinoatrijski blok 

Sinoavrikularni blok 

Izključeno:  srčni blok BDO (I45.9) 

I45.6 Preekscitacijski sindrom 
Nepravilno atrioventrikularno vzdraženje 

Atrioventrikularno prevajanje: 

•  pospešeno 

•  akcesorno (dodatno, vzporedno) 

•  preekscitacija  

Lown–Ganong–Levinov sindrom  

Wolf–Parkinson–Whitov sindrom 



 

 

I45.8 Druge opredeljene motnje prevajanja 
Atrioventrikularna [AV] disociacija  

Disociacija z interferenco  

Sindrom dolge dobe QT 

Izključeno: podaljšanje QT intervala (R94.3) 

I45.9 Motnja prevajanja, neopredeljena 
Srčni blok BDO 

Stokes-Adamsov sindrom 

I46 Srčni zastoj 

0904 

Izključeno:   kardiogeni šok (R57.0) 

kot zaplet pri: 

•  splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

•  kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4) 

I46.0 Srčni zastoj z uspešnim oživljanjem 

I46.1 Nenadna srčna smrt, opisana kot taka 

Izključeno:  nenadna smrt: 

  • BDO (R96.–) 

  •  z: 

•  motnjo prevajanja (I44–I45) 

•  miokardnim infarktom (I21–I22) 

I46.9 Srčni zastoj, neopredeljen 

I47 Paroksizmalna tahikardija 

Izključeno:  kot zaplet pri: 

• splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

•  kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4) 

tahikardija: 

• BDO (R00.0) 

• sinoavrikularna BDO (R00.0) 

• sinusna  BDO (R00.0) 

I47.0 Prekatna aritmija zaradi kroženja vzburjenja 

I47.1 Supraventrikularna tahikardija 
Paroksizmalna tahikardija: 

•  preddvorna 

•  atrioventrikularna [AV] 

•  junkcijska 

•  nodalna 

I47.2 Prekatna tahikardija 

I47.9 Paroksizmalna tahikardija, neopredeljena 
Bouveretov(-Hoffmannov) sindrom 



 

 

I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija 

 

I49 Druge motnje srčnega ritma 

Izključeno:  bradikardija: 

• BDO (R00.1) 

•  sinoatrialna (R00.1) 

•  sinusna (R00.1) 

•  vagusna (R00.1) 

kot zaplet pri: 

• splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

•  porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4) 

srčna disritmija pri novorojenčku (P29.1) 

I49.0 Prekatna fibrilacija in undulacija 

I49.1 Prezgodnja depolarizacija preddvorov 
Prezgodnji preddvorni utripi 

I49.2 Prezgodnja junkcijska depolarizacija 

I49.3 Prezgodnja depolarizacija prekatov 

I49.4 Druge vrste in neopredeljena prezgodnja depolarizacija 
Ektopični utripi  

Ekstrasistole  

Ekstrasistolične aritmije  

Prezgodnji(–e): 

•  utripi BDO 

•  kontrakcije 

I49.5 Sindrom bolnega sinusnega vozla 
Tahikardno bradikardni sindrom 

I49.8 Druge opredeljene motnje srčnega ritma 
Sindrom Brugada 

Motnja ritma: 

•  izvirajoča iz koronarnega sinusna 

•  ektopična 

•  nodalna 

I49.9 Motnja srčnega ritma, neopredeljena 
Aritmija (srčna) BDO 

I50 Srčna odpoved 

Izključeno:  kot zaplet pri: 

•  splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

•  porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4) 

kot posledica hipertenzije:  

•  BDO (I11.0) 

•  z ledvično boleznijo (I13.–) 



 

 

kot posledica operacije na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze (I97.1) 

srčna odpoved pri novorojenčku (P29.0) 

I50.0 Zastojna srčna odpoved 
Zastojna srčna bolezen 

Odpoved desnega prekata (sekundarna zaradi levostranske odpovedi) 

I50.1 Levostranska srčna odpoved 
0920  

Srčna astma 

Odpoved levega srca 

 Edem pljuč                  } z omembo srčne bolezni BDO ali srčne odpovedi 

Pljučni edem    } 

I50.9 Srčna odpoved, neopredeljena 
Srčna odpoved, odpoved srca ali miokardna odpoved BDO 

I51 Zapleti in slabo opisane srčne bolezni 

Izključeno:  vsako stanje v I51.4–I51.9 kot posledica hipertenzije (I11.–) 

•  z boleznijo ledvic (I13.–) 

zapleti po akutnem miokardnem infarktu (I23.–) 

kadar so opredeljeni kot revmatični (I00–I09) 

I51.0 Defekt srčnega pretina, pridobljen 
Pridobljeni defekt pretina (stari): 

•  preddvorni 

•  avrikularni 

•  prekatni 

I51.1 Ruptura tendinoznih hord, ki ni uvrščena drugje 

I51.2 Ruptura papilarne mišice, ki ni uvrščena drugje 

I51.3 Intrakardialna tromboza, ki ni uvrščena drugje 
Tromboza (stara): 

•  apikalna 

•  preddvorna 

•  avrikularna 

•  prekatna 

I51.4 Miokarditis, neopredeljen 
Miokardna fibroza  

Miokarditis: 

• BDO 

•  kronični (intersticijski) 

I51.5 Degeneracija miokarda 
Degeneracija srca ali miokarda: 

•  maščobna 

•  senilna 

Bolezen miokarda 

I51.6 Srčnožilna bolezen, neopredeljena 
Srčnožilni zaplet BDO 



 

 

Izključeno:  aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka (I25.0) 

I51.7 Kardiomegalija 
Srčna: 

•  dilatacija 

•  hipertrofija 

Dilatacija prekatov 

I51.8 Druge slabo opisane srčne bolezni 
0915 

Karditis (akutni)(kronični)  

Pankarditis (akutni)(kronični) 

I51.9 Bolezen srca, neopredeljena 

I52* Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno:  srčnožilne motnje BDO pri boleznih, uvrščenih drugje (I98.-*) 

I52.0* Druge motnje srca pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 

I52.1* Druge motnje srca pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Pljučno srce pri shistosomiazi (B65.-†) 

I52.8* Druge motnje srca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Revmatoidni karditis (M05.3-†) 

 

CEREBROVASKULARNE BOLEZNI 
(I60–I69) 

Vključeno:  z omembo hipertenzije (stanja v I10 in I15.–) 

Če želimo opredeliti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–) 

     poškodbena znotrajlobanjska krvavitev (S06.–) 

     vaskularna demenca (F01.–) 

 

I60 Subarahnoidna krvavitev 

0604 

Vključeno:  rupturirana možganska anevrizma 

Izključeno:  posledice subarahnoidne krvavitve (I69.0) 

I60.0 Subarahnoidna krvavitev iz karotidnega sifona in bifurkacije 

I60.1 Subarahnoidna krvavitev iz srednje možganske arterije 



 

 

I60.2 Subarahnoidna krvavitev iz sprednje komunikantne  arterije 

I60.3 Subarahnoidna krvavitev iz zadnje komunikantne arterije 

I60.4 Subarahnoidna krvavitev iz bazilarne arterije 

I60.5 Subarahnoidna krvavitev iz vertebralne arterije 

I60.6 Subarahoidna krvavitev iz drugih intrakranialnih arterij 
Multipla prizadetost intrakranialnih arterij 

I60.7 Subarahnoidna krvavitev iz intrakranialne arterije, neopredeljena 
Rupturirana (prirojena) jagodasta anevrizma BDO  

Subarahnoidna krvavitev iz: 

• cerebralne   } arterije BDO 

• komunikantne  }  

I60.8 Druge vrste subarahnoidna krvavitev 
Meningealna krvavitev 

Ruptura arteriovenske malformacije v možganih 

I60.9 Subarahnoidna krvavitev, neopredeljena 
Ruptura (prirojene) možganske anevrizme BDO 

I61 Možganska krvavitev 

0604 

Izključeno:  posledice možganske krvavitve (I69.1) 

I61.0 Subkortikalna možganska krvavitev v hemisferi 
Globoka možganska krvavitev 

I61.1 Kortikalna možganska krvavitev v hemisferi 
Krvavitev v možganskem režnju 

Povrhnja možganska krvavitev 

I61.2 Možganska krvavitev v hemisferi, neopredeljena 

I61.3 Krvavitev v možganskem deblu 

I61.4 Krvavitev v malih možganih 

I61.5 Intraventrikularna možganska krvavitev 

I61.6 Multipla možganska krvavitev 

I61.8 Druge vrste možganska krvavitev 

I61.9 Možganska krvavitev, neopredeljena 

I62 Druge vrste nepoškodbena znotrajlobanska (intrakranialna) krvavitev 

0604 

Izključeno:  posledice znotrajlobanjske (intrakranialne) krvavitve (I69.2) 



 

 

I62.0 Subduralna krvavitev (akutna)(nepoškodbena) 

I62.1 Nepoškodbena ekstraduralna krvavitev 
Nepoškodbena epiduralna krvavitev 

I62.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodbena), neopredeljena 

I63 Možganski infarkt 

0604 

 Vključeno: okluzija in stenoza cerebralnih in precerebralnih arterij, ki povzroči možganski infarkt 

 Izključeno:  posledice možganskega infarkta (I69.3) 

I63.0 Možganski infarkt zaradi tromboze precerebralnih arterij 

I63.1 Možganski infarkt zaradi embolije precerebralnih arterij 

I63.2 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze precerebralnih arterij 

I63.3 Možganski infarkt zaradi tromboze cerebralnih arterij 

I63.4 Možganski infarkt zaradi embolije cerebralnih arterij 

I63.5 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze cerebralnih arterij 

I63.6 Možganski infarkt zaradi nepiogene tromboze možganske vene 

I63.8 Druge vrste možganski infarkt 

I63.9 Možganski infarkt, neopredeljen 

I64 Možganska kap, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt 

0604 
Cerebrovaskularni inzult BDO 

I65 Okluzija in stenoza precerebralnih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta 

Vključeno: embolija }  

  zoženje }  bazilarnih, karotidnih ali vertebralnih arterij, ki ne  

  zapora (delna) (popolna)  }  povzroči možganskega infarkta 

  tromboza }  

Izključeno: kadar povzroči možganski infarkt (I63.-) 

I65.0 Okluzija in stenoza vertebralne arterije 

I65.1 Okluzija in stenoza bazilarne arterije 

I65.2 Okluzija in stenoza karotidne arterije 

I65.3 Okluzija in stenoza več precerebralnih arterij in obojestransko 

I65.8 Okluzija in stenoza kake druge precerebralne arterije 



 

 

I65.9 Okluzija in stenoza neopredeljene precerebralne arterije 
Precerebralna arterija BDO 

I66 Okluzija in stenoza možganskih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta 

 

Vključeno:   embolija }  
   zoženje                                 } sprednjih, srednjih, zadnjih možganskih arterij  
   zapora (delna) (popolna)  }  in cerebelarnih arterij, ki ne  

   tromboza } povzročijo možganskega infarkta 

I66.0 Okluzija in stenoza srednje možganske arterije 

I66.1 Okluzija in stenoza sprednje možganske arterije 

I66.2 Okluzija in stenoza zadnje možganske arterije 

I66.3 Okluzija in stenoza cerebelarnih arterij 

I66.4 Okluzija in stenoza več možganskih arterij in obojestransko 

I66.8 Okluzija in stenoza kake druge možganske arterije 
Okluzija in stenoza perforantnih arterij 

I66.9 Okluzija in stenoza neopredeljene možganske arterije 

I67 Druge cerebrovaskularne bolezni 

Izključeno:  posledice naštetih stanj (I69.8) 

I67.0 Nerupturirana disekcija možganskih arterij 

Izključeno:  ruptura možganskih arterij (I60.7) 

I67.1 Nerupturirana možganska anevrizma 
Možganska: 

• anevrizma BDO 

•  arteriovenska fistula, pridobljena 

Izključeno:  prirojena, nerupturirana možganska anevrizma (Q28.–) 

  ruptura možganske anevrizme (I60.-) 

I67.2 Možganska ateroskleroza 
Aterom možganskih arterij 

I67.3 Progresivna vaskularna levkoencefalopatija 
Binswangerjeva bolezen 

Izključeno:  subkortikalna vaskularna demenca (F01.2) 

I67.4 Hipertenzivna encefalopatija 

I67.5 Bolezen Moyamoya 

I67.6 Nepiogena tromboza intrakranialnega venskega sistema 



 

 

Nepiogena tromboza: 

•  možganske vene 

•  intrakranialnega venskega sinusa 

Izključeno:  kadar povzroči infarkt (I63.6) 

I67.7 Možganski arteritis, ki ni uvrščen drugje 

I67.8 Druge opredeljene cerebrovaskularne bolezni 
Akutna cerebrovaskularna insuficienca BDO  

Možganska ishemija (kronična) 

I67.9 Cerebrovaskularna bolezen, neopredeljena 

I68* Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

I68.0* Možganska amiloidna angiopatija (E85.-†) 

I68.1* Možganski arteritis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Možganski arteritis: 

•  listerijski (A32.8†) 

•  sifilitični (A52.0†) 

•  tuberkulozni (A18.8†) 

I68.2* Možganski arteritis pri drugih boleznih, ki so uvrščene drugje 
Možganski arteritis pri sistemskem eritematodnem lupusu (M32.1†) 

I68.8* Druge cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
Uremična apopleksija pri kronični ledvični bolezni (N18.5†) 

I69 Posledice cerebrovaskularne bolezni 

0008 

0604 

Opomba: To kategorijo uporabimo za prikaz stanj I60–I67 kot vzrok posledic, ki so uvrščene v kako drugo 

skupino. »Posledice« vključujejo stanja, opredeljena kot takšna, ali kadar trajajo leto ali več po 

začetku vzročnega stanja. 

I69.0 Posledice subarahnoidne krvavitve 

I69.1 Posledice možganske krvavitve 

I69.2 Posledice drugih nepoškodbenih znotrajmožganskih (intrakranialnih) krvavitev 

I69.3 Posledice možganskega infarkta 

I69.4 Posledice možganske kapi, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt 

I69.8 Posledice drugih in neopredeljenih cerebrovaskularnih bolezni 

 



 

 

BOLEZNI ARTERIJ, ARTERIOL IN KAPILAR 
(I70–I79) 

I70 Ateroskleroza 

Vključeno:  arterioloskleroza  

  arterioskleroza  

  aterosklerotične žilne bolezni  

  aterom 

  degeneracija: 

  •  arterijska 

  •  arteriovaskularna 

  •  žilna 

  deformantni ali obliterantni endarteritis  

  starostni: 

  •  arteritis 

  •  endarteritis 

Izključeno:  možganska (I67.2) 

  koronarna (I25.1)  

  mezenterijska (K55.1)  

  pljučna (I27.0) 

I70.0 Ateroskleroza aorte 

I70.1 Ateroskleroza ledvične arterije 
Goldblattova ledvica 

Izključeno:  ateroskleroza ledvičnih arteriol (I12.-) 

I70.2 Ateroskleroza arterij udov 

0941 
Aterosklerotična gangrena  

Mönckebergova skleroza (medije) 

I70.20 Ateroskleroza arterij na okončinah, neopredeljena 

I70.21 Ateroskleroza arterij na okončinah z intermitentno klavdikacijo 

I70.22 Ateroskleroza arterij na okončinah z bolečino v mirovanju 

I70.23 Ateroskleroza arterij na okončinah z ulceracijo 

I70.24 Ateroskleroza arterij na okončinah z gangreno 

I70.8 Ateroskleroza drugih arterij 

I70.9 Generalizirana in neopredeljena ateroskleroza 

I71 Anevrizma aorte in disekcija 
 

I71.0 Disekcija aorte (katerikoli segment) 



 

 

Disekantna anevrizma aorte (z rupturo)  

I71.00 Disekcija aorte, neopredeljeno mesto 

I71.01 Disekcija torakalne aorte 

I71.02 Disekcija abdominalne aorte 

I71.03 Disekcija torako-abdominalne aorte 

I71.1 Anevrizma prsne aorte, z rupturo 

I71.2 Anevrizma prsne aorte, ruptura ni omenjena 

I71.3 Anevrizma trebušne aorte, z rupturo 

I71.4 Anevrizma trebušne aorte, ruptura ni omenjena 

I71.5 Anevrizma prsne in trebušne aorte, z rupturo 

I71.6 Anevrizma prsne in trebušne aorte, ruptura ni omenjena 

I71.8 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, z rupturo 
Ruptura aorte BDO 

I71.9 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, ruptura ni omenjena 
Anevrizma  }  

Dilatacija  } aorte 

Hialina nekroza }  

I72 Druge anevrizme 

Vključeno:  anevrizma (lažna)(z rupturo)(cirkoidna) 

Izključeno:  anevrizma: 

  •  aorte (I71.–) 

  •  arteriovenska:  

  • BDO (Q27.3) 

  •  pridobljena (I77.0) 

  •  možganska: 

  • nerupturirana (I67.1) 

  • BDO (I67.1) 

  •  rupturirana (I60.–) 

•  koronarne arterije (I25.4) 

•  srca (I25.3) 

•  pljučne arterije (I28.1) 

•  mrežnična (H35.0) 

•  varikozna (I77.0) 

I72.0 Anevrizma karotidne arterije 

I72.1 Anevrizma arterije zgornjega uda 

I72.2 Anevrizma ledvične arterije 



 

 

I72.3 Anevrizma iliakalne arterije 

I72.4 Anevrizma arterije spodnjega uda 

I72.8 Anevrizma drugih opredeljenih arterij 

I72.9 Anevrizma neopredeljene lokalizacije 

I73 Druge periferne žilne bolezni 

Izključeno:  omrzline (T69.1) 

  ozebline (T33–T35) 

  potopitev roke ali noge (T69.0) 

  spazem možganske arterije (G45.9) 

I73.0 Raynaudov sindrom 
Raynaudov(–a): 

•  bolezen 

•  gangrena 

•  fenomen (sekundarni) 

I73.1 Obliterantni tromboangiitis [Buergerjeva bolezen] 

I73.8 Druge opredeljene periferne žilne bolezni 
Akrocianoza 

Akroparestezija: 

•  enostavna [Schultzejev tip] 

•  vazomotorna [Nothnageljev tip] 

Eritrocianoza 

Eritromelalgija 

I73.9 Periferne žilne bolezni, neopredeljene 
0941 

Intermitentna klavdikacija 

Spazem arterije 

I74 Arterijska embolija in tromboza 

Vključeno:  infarkt (gangrena): 

  •  embolični 

  •  trombotični  

  zapora: 

  •  embolična 

  •  trombotična 

Izključeno:  embolija in tromboza: 

  •  bazilarna (I63.0–I63.2, I65.1) 

  •  karotidna (I63.0–I63.2, I65.2) 

  •  možganska (I63.3–I63.5, I66.9) 

  •  kot zaplet: 

•  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–) 

  •  koronarna (I21–I25) 

  •  mezenterijska (K55.0) 



 

 

  •  predmožganska (I63.0–I63.2, I65.9) 

  •  pljučna (I26.–) 

  •  ledvična (N28.0) 

  •  mrežnična (retinalna) (H34.–) 

  •  vertebralna (I63.0–I63.2, I65.0) 

I74.0 Embolija in tromboza abdominalne aorte 
Sindrom bifurkacije aorte 

Lericheev sindrom 

I74.1 Embolija in tromboza drugih in neopredeljenih delov aorte 

I74.2 Embolija in tromboza arterij zgornjih udov 

I74.3 Embolija in tromboza arterij spodnjih udov 

I74.4 Embolija in tromboza arterij udov, neopredeljena 
Embolija perifernih arterij 

I74.5 Embolija in tromboza iliakalne arterije 

I74.8 Embolija in tromboza drugih arterij 

I74.9 Embolija in tromboza neopredeljene arterije 

I77 Druge bolezni arterij in arteriol 

Izključeno:  kolagenske (žilne) bolezni (M30–M36) 

  hipersenzitivni angiitis (M31.0) 

  pljučna arterija (I28.–) 

I77.0 Arteriovenska fistula, pridobljena 
Anevrizmatske varice 

Arteriovenska anevrizma, pridobljena 

Izključeno:  arteriovenska anevrizma (Q27.3) 

  možganska (I67.1) 

  koronarne arterije (I25.4) 

  poškodbena – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih 

I77.1 Striktura (zožitev) arterije 
0941 

I77.2 Ruptura arterije 
Fistula arterije 

  Izključeno:  poškodbena ruptura arterije – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih 

sistemih 

I77.3 Arterijska fibromuskularna displazija 

I77.4 Kompresijski sindrom celiakalne arterije 

I77.5 Nekroza arterije 

I77.6 Arteritis, neopredeljen 



 

 

Aortitis BDO  

Endarteritis BDO 

Izključeno:  arteritis ali endarteritis: 

  •  aortnega loka [Takayasu] (M31.4) 

  • možganski NUD (I67.7) 

  •  koronarni (I25.8) 

  •  deformantni (I70.–) 

  •  gigantocelični (M31.5–M31.6) 

  •  obliterantni (I70.–) 

  •  starostni (I70.–) 

I77.8 Druge opredeljene motnje arterij in arteriol 
Erozija  }  

Ulkus } arterije 

I77.9 Motnja arterij in arteriol, neopredeljena 

I78 Bolezni kapilar 

I78.0 Prirojena hemoragična telangiektazija 
Rendu-Osler-Weberjeva bolezen 

I78.1 Nevus, neneoplastični 
Nevus: 

•  araneus 

•  pajkasti 

•  zvezdasti 

Izključeno:  nevus: 

  • BDO (D22.–) 

  •  modri (D22.–) 

  •  plamenasti (Q82.5) 

  •  dlakasti (D22.–) 

  •  melanocitni (D22.–) 

  •  pigmentni (D22.–) 

  •  barve portskega vina (Q82.5) 

  •  krvavkasti (Q82.5) 

  •  malinasti (Q82.5) 

  •  žilni (Q82.5) 

  •  bradavičasti (Q82.5) 

I78.8 Druge bolezni kapilar 

I78.9 Bolezen kapilar, neopredeljena 

I79* Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje 

I79.0* Anevrizma aorte pri boleznih, uvrščenih drugje 
Sifilitična anevrizma aorte (A52.0†) 

I79.1* Aortitis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Sifilitični aortitis (A52.0†) 



 

 

I79.2* Periferna angiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno: diabetična periferna angiopatija (E1-.51) 

I79.8* Druge motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

BOLEZNI VEN, LIMFNIH ŽIL (MEZGOVNIC) IN BEZGAVK, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE 
(I80–I89) 

I80 Flebitis in tromboflebitis 

Vključeno:  endoflebitis  

  vnetje ven  

  periflebitis  

  gnojni flebitis 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je  bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

Izključeno:  flebitis in tromboflebitis: 

•  kot zaplet: 

•  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O007, O08.7) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–) 

•  intrakranialni in intraspinalni, septični ali BDO (G08) 

•  intrakranialni, negnojni (I67.6) 

•  intraspinalni, negnojni (G95.1) 

•  portalni (venski) (K75.1)  

postflebitični sindrom (I87.0)  

migrantni tromboflebitis (I82.1) 

I80.0 Flebitis in tromboflebitis povrhnjih ven spodnjih udov 

I80.1 Flebitis in tromboflebitis femoralne vene  

I80.2 Flebitis in tromboflebitis drugih globokih žil spodnjih udov 
Globoka venska tromboza BDO  

I80.3 Flebitis in tromboflebitis spodnjih udov, neopredeljen 
Embolija ali tromboza spodnjih udov BDO 

I80.8 Flebitis in tromboflebitis drugih mest 

I80.9 Flebitis in tromboflebitis neopredeljenega mesta 

I81 Tromboza vene porte 

Portalna (venska) obstrukcija 

Izključeno:  flebitis vene porte (K75.1) 



 

 

I82 Druge vrste venska embolija in tromboza 

Izključeno:  venska embolija in tromboza: 

•  možganska (I63.6, I67.6) 

•  kot zaplet: 

•  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–) 

•  koronarna (I21–I25) 

•  intrakranialna in intraspinalna, septična ali BDO (G08) 

•  intrakranialna, negnojna (I67.6) 

•  intraspinalna, negnojna (G95.1) 

•  spodnjih udov (I80.–) 

•  mezenterijska (K55.0) 

•  portalna (I81) 

•  pljučna (I26.–) 

I82.0 Budd-Chiarijev sindrom 

I82.1 Migrantni tromboflebitis 

I82.2 Embolija in tromboza vene kave 

I82.3 Embolija in tromboza ledvične vene 

I82.8 Embolija in tromboza drugih opredeljenih ven 

I82.9 Embolija in tromboza neopredeljene vene 
Embolija vene BDO  

Tromboza (vene) BDO 

I83 Varice (krčne žile) ven spodnjih udov 

Izključeno:  kot zaplet: 

•  med nosečnostjo (O22.0)  

•  v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8) 

I83.0 Varice ven spodnjih udov z ulkusom 
Katerokoli stanje v I83.9 ali z ulkusom opredeljena kot ulcerirana 

Varikozni ulkus (spodnji udje, ne glede na lokalizacijo) 

I83.1 Varice ven spodnjih udov z vnetjem  
Katerekoli stanje v I83.9 z vnetjem ali opredeljeno kot vnetno 

Zastojni dermatitis BDO 

I83.2 Varice ven spodnjih udov z ulkusom in vnetjem 
Katerokoli stanje v I83.9 z ulkusom in vnetjem 

I83.9 Varice ven spodnjih udov brez ulkusa ali vnetja 
Flebektazija   }  

Varice               } spodnjega uda (katerikoli del) ali neopredeljenih mest 

Variksi   }    

I84 Hemoroidi 

0942 



 

 

Vključeno:  vozliči, zlata žila 

  varikozne vene anusa in rektuma 

Izključeno:  kot zaplet: 

  •  ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.2) 

  •  med nosečnostjo (O22.4) 

I84.0 Notranji trombozirani hemoroidi 

I84.1 Notranji hemoroidi z drugimi zapleti 
Notranji hemoroidi: 

•  krvaveči 

•  prolabirani 

•  ukleščeni 

•  ulcerirani 

I84.2 Notranji hemoroidi brez zapletov 
Notranji hemoroidi BDO 

I84.3 Zunanji trombozirani hemoroidi 
Perianalni(-a): 

• hematom (nepoškodbeni) 

• tromboza 

I84.4 Zunanji hemoroidi z drugimi zapleti 
Zunanji hemoroidi: 

•  krvaveči 

•  prolabirani 

•  ukleščeni 

•  ulcerirani 

I84.5 Zunanji hemoroidi brez zapletov 
Zunanji hemoroidi BDO 

I84.6 Residualne hemoroidalne kožne gube 
Kožne gube anusa ali rektuma 

I84.7 Neopredeljeni trombozirani hemoroidi 
Trombozirani hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji 

I84.8 Neopredeljeni hemoroidi z drugimi zapleti 
Hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji: 

•  krvaveči 

•  prolabirani 

•  ukleščeni 

•  ulcerirani 

I84.9 Neopredeljeni hemoroidi brez zapletov 
Hemoroidi BDO 

I85 Varice požiralnika 

I85.0 Krvaveče varice požiralnika 

I85.9 Varice požiralnika brez krvavitve 



 

 

Varice požiralnika BDO 

I86 Varice ven drugih mest 

Izključeno:  varice mrežnice (H35.0) 

  varice ven neopredeljenih mest (I83.9) 

I86.0 Sublingvalne varice 

I86.1 Varice skrotuma 
Varikokela 

I86.2 Pelvične varice 

I86.3 Vaginalne varice 
Izključeno:  zapleti: 

   •  ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8) 

   •  med nosečnostjo (O22.1) 

I86.4 Želodčne varice 

I86.8 Varice ven drugih opredeljenih lokalizacij 
Varikozni ulkus nosnega pretina 

I87 Druge motnje ven 

I87.0 Postflebitični sindrom 

I87.1 Kompresija vene 
Striktura vene 

Sindrom vene kave (spodnje)(zgornje) 

Izključeno:  pljučne (I28.8) 

I87.2 Venska insuficienca (kronična) (periferna) 

I87.8 Druge opredeljene motnje ven 

I87.9 Motnja ven, neopredeljena 

I88 Nespecifično vnetje bezgavk (limfadenitis) 

Izključeno:  akutni limfadenitis, razen mezenterijski (L04.–) 

   povečane bezgavke BDO (R59.–) 

I88.0 Nespecifični mezenterijski limfadenitis 
1111 

Mezenterijski limfadenitis (akutni)(kronični) 

I88.1 Kronični limfadenitis, razen mezenterijski 
Adenitis             } kronični, katerakoli bezgavka, razen mezenterijski 

Limfadenitis    }  

I88.8 Druge vrste nespecifični limfadenitis  



 

 

I88.9 Nespecifični limfadenitis, neopredeljen 
Limfadenitis BDO 

I89 Druge neinfektivne motnje limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk 

Izključeno:  hilokela: 

•  filarioza (B74.–) 

•  vaginalna ovojnica (brez filarioze) BDO (N50.8) 

povečane bezgavke BDO (R59.–) 

dedni limfedem (Q82.0) 

limfedem zaradi mastektomije (I97.2) 

I89.0 Limfedem, ki ni uvrščen drugje 
Limfangiektazija 

I89.1 Vnetje limfnih žil (limfangitis) 
Limfangitis: 

• BDO 

•  kronični 

•  subakutni 

Izključeno:  akutno vnetje limfnih žil (limfangitis) (L03.-) 

I89.8 Druge opredeljene neinfektivne motnje limfnih žil in bezgavk 
Hilokela (brez filarioze)  

Lipomelanotična retikuloza 

I89.9 Neinfektivna motnja limfnih žil in bezgavk, neopredeljena 
Bolezen mezgovnic BDO 

 

DRUGE IN NEOPREDELJENE MOTNJE OBTOČIL 
(I95–I99) 

I95 Hipotenzija 

Izključeno:  kardiovaskularni kolaps (R57.9) 

   sindrom hipotenzije pri materi (O26.5) 

   neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka BDO (R03.1) 

I95.0 Idiopatska hipotenzija 

I95.1 Ortostatska hipotenzija 
Hipotenzija, položajska 

Izključeno:  nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager] (G90.3) 

I95.2 Hipotenzija zaradi zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

I95.8 Druge vrste hipotenzija  



 

 

Kronična hipotenzija 

I95.9 Hipotenzija, neopredeljena 

I97 Motnje obtočil po invazivnih posegih, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  pooperativni šok (T81.1) 

I97.0 Postkardiotomijski sindrom 

I97.1 Druge funkcijske motnje po kirurškem posegu na srcu 
Srčna insuficienca  }   po operaciji na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze 

Odpoved srca   }  

I97.2 Postmastektomijski limfedemski sindrom 
Elefantiaza                                  }  zaradi mastektomije 

Obliteracija limfnih žil  }  

I97.8 Druge motnje cirkulacijskega sistema po posegih, ki niso uvrščene drugje 

I97.9 Motnja cirkulacijskega sistema po posegu, neopredeljena 

I98* Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno:  motnje, ki so uvrščene v druge, z zvezdico označene kategorije tega poglavja 

I98.0* Kardiovaskularni sifilis 
Prirojeni kardiovaskularni sifilis, pozni (A50.5†) 

I98.1* Kardiovaskularne motnje pri drugih infekcijskih ter parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Kardiovaskularne lezije zaradi pinte [karate] (A67.2†) 

I98.2* Varice požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje 
Varice požiralnika, brez omembe krvavitve, pri: 

•  motnjah jeter (K70–K71†, K74.–†) 

•  shistosomiozi (B65.–†) 

I98.3* Ezofagealne varice s krvavitvijo pri boleznih, ki so klasificirane drugje 
Ezofagealne varice s krvavitvijo pri: 

 • boleznih jeter (K70–K71†, K74.-†) 

  • shistosomiozi (B65.-†) 

I98.8* Druge opredeljene motnje cirkulacijskega sistema pri boleznih, uvrščenih drugje 

I99 Druge in neopredeljene motnje obtočil  

 

 



 

 

POGLAVJE 10 

BOLEZNI DIHAL  
(J00–J99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope : 
J00–J06 Akutne infekcije zgornjih dihal 
J09–J18 Gripa in pljučnica 
J20–J22 Druge akutne infekcije spodnjih dihal 
J30–J39 Druge bolezni zgornjih dihal 
J40–J47 Kronične bolezni spodnjih dihal 
J60–J70 Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov 
J80–J84 Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij 
J85–J86 Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo 
J90–J94 Druge bolezni plevre 
J95–J99 Druge bolezni dihal 
 
Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
J17* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje 
J91* Plevralni izliv pri boleznih, uvrščenih drugje 

J99*              Spremembe v dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje 
 
 
Opomba:   Kadar  se  bolezen  dihal  omenja  na  več  mestih  in  ni  posebej opredeljena, jo uvrstimo k  distalnemu 

anatomskemu pojmu (npr. traheobronhitis kot bronhitis J40). 

 

Izključeno:   nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

neoplazme (C00–D48) 

simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)  

 

AKUTNE INFEKCIJE ZGORNJIH DIHAL  
(J00–J06) 

Izključeno:  kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno ekzacerbacijo BDO (J44.1) 

J00 Akutni nazofaringitis [navadni prehlad] 

Nahod (akutni)  

Katar nosu, akutni  

Nazofaringitis: 



 

 

• infektivni BDO  

• BDO 

Rinitis: 

•  akutni 

•  infektivni 

Izključeno:   nazofaringitis, kronični (J31.1) 

faringitis : 

• BDO (J02.9) 

•  akutni (J02.–) 

•  kronični (J31.2) 

rinitis: 

• BDO (J31.0) 

•  alergijski (J30.1–J30.4) 

•  kronični (J31.0) 

•  vazomotorni (J30.0) 

vneto žrelo: 

• BDO (J02.9) 

•  akutno (J02.–) 

•  kronično (J31.2) 

J01 Akutni sinuzitis 

Vključeno: absces           } 

 empiem         } 

 infekt             } akutni, sinusa (paranazalnega) (akcesornega) 

 vnetje   }         

 gnojenje   } 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  sinuzitis, kronični ali BDO (J32.-) 

J01.0 Akutni maksilarni sinuzitis 
Akutni antritis 

J01.1 Akutni frontalni sinuzitis 

J01.2 Akutni etmoidalni sinuzitis 

J01.3 Akutni sfenoidalni sinuzitis 

J01.4 Akutni pansinuzitis 

J01.8 Druge vrste akutni sinuzitis 
Akutni sinuzitis, ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis 

J01.9 Akutni sinuzitis, neopredeljen 

J02 Akutni faringitis 

Vključuje:    akutno vneto žrelo  

Izključuje:  absces: 

  •  peritonzilarni (J36) 



 

 

  • faringealni (J39.1) 

  • retrofaringealni (J39.0) 

  akutni laringofaringitis (J06.0) 

  kronični faringitis (J31.2) 

J02.0 Streptokokni faringitis 
Streptokokno vnetje žrela  

Izključeno:  škrlatinka (A38) 

J02.8 Akutni faringitis povzročen z drugimi, opredeljenimi povzročitelji 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  faringitis: 

•  enterovirusni vezikularni (B08.5) 

•  herpesvirusni [herpes simplex] (B00.2) 

•  zaradi infekcijske mononukleoze (B27.-) 

•  zaradi virusa influence: 

•  dokazanega (J09, J10.1) 

•  nedokazanega (J11.1) 

J02.9 Akutni faringitis, neopredeljen 
Faringitis (akutni): 

• BDO 

•  gangrenozni 

•  infektivni BDO 

•  gnojni 

•  ulcerativni 

Vneto žrelo (akutno) BDO 

J03 Akutni tonzilitis 

0804 

Izključeno:  peritonzilarni absces (J36) 

 vneto žrelo: 

 • BDO (J02.9) 

 •  akutno (J02.–) 

 •  streptokokno (J02.0) 

J03.0 Streptokokni tonzilitis 

J03.8 Akutni tonzilitis, povzročen z drugimi opredeljenimi organizmi 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  herpesvirusni [herpes simplex] faringotonzilitis (B00.2) 

J03.9 Akutni tonzilitis, neopredeljen 
Tonzilitis (akutni): 

•  folikularni 

•  gangrenozni 

•  infektivni 

•  BDO 

•  ulcerativni 



 

 

 

J04 Akutni laringitis in traheitis 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis (J05.–) 

   laringospazem (J38.5) 

J04.0 Akutni laringitis 
Laringitis (akutni): 

• BDO 

•  edematozni 

•  subglotisni 

•  gnojni 

•  ulcerativni 

Izključeno:  kronični laringitis (J37.0) 

gripozni laringitis, virus influence: 

•  dokazan (J09, J10.1) 

•  ni dokazan (J11.1)  

J04.1 Akutni traheitis 
Traheitis (akutni): 

•  kataralni 

• BDO 

Izključeno:  kronični traheitis (J42) 

J04.2 Akutni laringotraheitis 
Laringotraheitis BDO 

Traheitis (akutni) z laringitisom (akutni) 

Izključeno:  kronični laringotraheitis (J37.1) 

J05 Akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95– B97). 

J05.0 Akutni obstruktivni laringitis [croup, krup] 
Obstruktivni laringitis BDO 

J05.1 Akutni epiglotitis 
Epiglotitis BDO  

J06 Akutna infekcija zgornjih dihal na več neopredeljenih mestih 

Izključeno:  akutna infekcija dihal BDO (J22) 

  virus influence: 

  •  dokazan (J09, J10.1) 

  •  ni dokazan (J11.1) 

J06.0 Akutni laringofaringitis 

J06.8 Druge vrste akutna infekcija zgornjih dihal na več mestih 



 

 

J06.9 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljena 
Zgornjih dihal: 

•  bolezen, akutna 

• infekcija BDO 

 

GRIPA IN PLJUČNICA 
(J09–J18)  

J09 Gripa z virusom ptičje gripe 

Gripa, ki jo povzročijo virusi, za katerimi navadno obolevajo le ptice in, redkeje, druge živali. 

J10 Gripa, dokazano povzročena z virusom influence 

Izključeno:  Haemophilus influenzae [H. influenzae]: 

• infekcija BDO (A49.2) 

•  meningitis (G00.0) 

•  pljučnica (J14) 

J10.0 Gripa s pljučnico, virus influence dokazan 
Influenčna (bronho)pnevmonija, virus influence dokazan 

J10.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus influence dokazan 
Gripa 

Gripa z(s): 

•  akutno infekcijo zgornjih dihal           }   

•  laringitisom                                         } virus influence dokazan  

•  faringitisom                                         }   

•  plevralnim izlivom                              }   
   

J10.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus influence dokazan 
Encefalopatija zaradi gripe    }  

Gripa z: } virus influence dokazan          

• gastroenteritisom } 

• miokarditisom (akutnim) } 

J11 Gripa, virus ni dokazan 

Vključeno: gripa                  } ni omenjeno, da je bil virus dokazan              

    virusna gripa      } 

Izključeno:  Haemophilus influenzae [H. influenzae] 

• infekcija BDO (A49.2) 

•  meningitis (G00.0) 

•  pljučnica (J14) 

J11.0 Gripa s pljučnico, virus ni dokazan 
Influenčna (bronho)pnevmonija, neopredeljena ali kadar specifični virus ni dokazan 



 

 

J11.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus ni dokazan 
Gripa BDO  

Gripa z(s): 

•  akutno infekcijo zgornjih dihal   } 

• laringitisom     } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan 

• faringitisom     }              

• plevralnim izlivom     }  

 

J11.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus ni dokazan 
Encefalopatija zaradi gripe                 }  

Gripa z:                                            } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan 

• gastroenteritisom                }  

• miokarditisom (akutnim)             }  

J12 Virusna pljučnica, ki ni uvrščena drugje 

Vključeno:  bronhopnevmonija, povzročena z drugimi virusi  

Izključeno:  prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0) 

pljučnica: 

• aspiracijska (zaradi): 

•  anestezije med(v): 

•  popadki in porodom (O74.0) 

•  nosečnostjo (O29.0) 

•  poporodni dobi (puerperiju) (O89.0) 

•  pri novorojenčku (P24.9) 

• BDO (J69.0) 

•  trdnih snovi in tekočin (J69.–) 

• prirojena (P23.0) 

• pri gripi (J09, J10.0, J11.0) 

• intersticijska BDO (J84.9) 

•  lipidna (J69.1) 

 

J12.0 Adenovirusna pljučnica 

J12.1 Pljučnica, povzročena z respiratornim sincicijskim virusom 

J12.2 Pljučnica, povzročena z virusom parainfluence 

J12.8 Druge virusne pljučnice 

J12.9 Virusna pljučnica, neopredeljena 

J13 Pljučnica, ki jo povzroča Streptoccocus pneumoniae 

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča S. pneumoniae 

Izključeno:  prirojena pljučnica, ki jo povzroča S. pneumoniae (P23.6) 

pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki (J15.3– J15.4) 

J14 Pljučnica, ki jo povzroča Haemophilus influenzae 

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča H. influenzae 



 

 

Izključeno:  prirojena pljučnica, ki jo povzroča H. influenzae (P23.6) 

J15 Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje 

Vključeno:  bronhopnevmonija, povzročena z bakterijami, razen z bakterijo S. pneumoniae in H. influenzae 

Izključeno:  klamidijska pljučnica (J16.0) 

prirojena pljučnica (P23.–) 

pljučnica, povzročena z legionelo (A48.1) 

J15.0 Pljučnica, ki jo povzroča Klebsiella pneumoniae 

J15.1 Pljučnica, ki jo povzroča Pseudomonas 

J15.2 Pljučnica, povzročena s stafilokoki 

J15.3 Pljučnica, povzročena s streptokokom skupine B 

J15.4 Pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki 

Izključeno:  pljučnica, ki jo povzroča: 

•  streptokok skupine B (J15.3) 

•  S. pneumoniae (J13) 

J15.5 Pljučnica, ki jo povzroča Escherichia coli 

J15.6 Pljučnica, ki jo povzročajo druge po Gramu negativne bakterije 
Pljučnica, ki jo povzroča Seratia marcescens 

J15.7 Pljučnica, ki jo povzroča Mycoplasma pneumoniae 

J15.8 Druge bakterijske pljučnice 

J15.9 Bakterijska pljučnica, neopredeljena 

J16 Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  ornitoza (A70)  

pnevmocistoza (B59)  

pljučnica: 

• BDO (J18.9) 

• prirojena (P23.–) 

J16.0 Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije 

J16.8 Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji 

J17* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje 

J17.0* Pljučnica pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 
Pljučnica (pri): 

•  aktinomikozi (A42.0†) 

• antraksu (A22.1†) 

• gonoreji (A54.8†) 



 

 

• nokardiozi (A43.0†) 

• salmonelni infekciji (A02.2†) 

• tularemiji (A21.2†) 

• tifusu (A01.0†) 

• oslovskem kašlju (A37.–†) 

J17.1* Pljučnica pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje 
Pljučnica pri: 

•  citamegalovirusni bolezni (B25.0†) 

•  rdečkah (B06.8†) 

J17.2* Pljučnica pri mikozah 
Pljučnica pri: 

•  kandidiozi (B37.1†) 

•  kokcidioidomikozi (B38.0–B38.2†) 

•  histoplazmozi (B39.–†) 

J17.3* Pljučnica pri boleznih, povzročenih s paraziti 
Pljučnica pri: 

•  askariozi (B77.8†) 

•  shistosomiozi (B65.–†) 

•  toksoplazmozi (B58.3†) 

J17.8* Pljučnica pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Pljučnica (pri): 

• ornitozi (A70†) 

• vročici Q (A78†) 

• revmatični vročici (I00†) 

•  povzročena s spirohetami, ki ni uvrščena drugje (A69.8†) 

J18 Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen 
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Izključeno:  pljučni absces s pljučnico (J85.1) 

  spremembe v pljučnem intersticiju, povzročene z zdravili (J70.2– J70.4) 

  pljučnica: 

  • aspiracijska (zaradi): 

• anestezije med(v): 

• popadki in porodom (O74.0) 

• nosečnostjo (O29.0) 

• poporodni dobi (puerperijem) (O89.0) 

• pri novorojenčku (P24.9)  

• BDO (J69.0) 

• trdnih snovi in tekočin (J69.–) 

  • prirojena (P23.9) 

  • intersticijska BDO (J84.9) 

  •  lipidna (J69.1) 

  • usual interstitial (J84.1) 

  pnevmonitis zaradi zunanjih dejavnikov v okolju (J67– J70) 

J18.0 Bronhopnevmonija, neopredeljena 

Izključeno:  bronhiolitis (J21.-) 

J18.1 Lobarna (reženjska) pljučnica, neopredeljena 



 

 

J18.2 Zastojna pljučnica, neopredeljena 

J18.8 Druge vrste pljučnica, povzročitelj neopredeljen 

J18.9 Pljučnica, neopredeljena 

 

DRUGE AKUTNE INFEKCIJE SPODNJIH DIHAL 
(J20–J22)  

 
Izključeno:  kronična obstruktivna pljučna bolezen v(z): 

    • ekzacerbaciji (zagonu) BDO (J44.1) 

    •  infekcijo spodnjih dihal (J44.0) 

 

J20 Akutni bronhitis 

Vključeno:  bronhitis: 

• BDO, pri mlajših od 15 let 

•  akutni in subakutni (z, s): 

•  bronhospazmom 

•  fibrinozni 

•  membranozni 

•  gnojni 

•  septični 

•  traheitisom  

• BDO, pri mlajših od 15 let 

traheobronhitis, akutni 

Izključeno:  bronhitis: 

 • alergijski BDO (J45.0) 

 • kronični: 

 • mukopurulentni (J41.1) 

 • BDO (J42) 

 • obstruktivni (J44.–) 

 • navadni (J41.0) 

 • BDO, pri starih 15 let in več (J40) 

 traheobronhitis: 

 • kronični: 

   • BDO (J42)  

   • obstruktivni (J44.–) 

 • BDO (J40) 

J20.0 Akutni bronhitis, ki ga povzroča Mycoplasma pneumoniae 

J20.1 Akutni bronhitis, ki ga povzroča Haemophilus influenzae 

J20.2 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo streptokoki 

J20.3 Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus Coxsackie 

J20.4 Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus parainfluence 



 

 

J20.5 Akutni bronhitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus 

J20.6 Akutni bronhitis, ki ga povzroča rinovirus 

J20.7 Akutni bronhitis, ki ga povzroča ehovirus 

J20.8 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi 

J20.9 Akutni bronhitis, neopredeljen 

J21 Akutni bronhiolitis 

Vključeno:  z bronhospazmom 

J21.0 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus 

J21.8 Akutni bronhiolitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi 

J21.9 Akutni bronhiolitis, neopredeljen 
Bronhiolitis (akutni) 

J22 Neopredeljena akutna infekcija spodnjih dihal 

Akutna infekcija (spodnjih) dihal BDO 

Izključeno:  (akutna) infekcija zgornjih dihal (J06.9) 

 

DRUGE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL 
(J30–J39)  

J30 Vazomotorni in alergijski rinitis 

Vključeno:  spazmodična rinoreja 

Izključeno:  alergijski rinitis z astmo (J45.0) 

rinitis BDO (J31.0) 

J30.0 Vazomotorni rinitis 

J30.1 Alergijski rinitis zaradi peloda 
Alergija BDO zaradi peloda 

Seneni nahod 

Polinoza 

J30.2 Druge vrste sezonski alergijski rinitis 

J30.3 Druge vrste alergijski rinitis 
Trajni alergijski rinitis 

J30.4 Alergijski rinitis, neopredeljen 



 

 

J31 Kronični rinitis, nazofaringitis in faringitis 

J31.0 Kronični rinitis 
Ozena 

Rinitis (kronični): 

•  atrofični 

•  granulomatozni 

•  hipertrofični 

• BDO 

•  obstruktivni 

•  gnojni 

•  ulcerativni 

Izključeno:  rinitis: 

•  alergijski (J30.1–J30.4) 

•  vazomotorni (J30.0) 

J31.1 Kronični nazofaringitis 

Izključeno:  nazofaringitis, akutni ali BDO (J00) 

J31.2 Kronični faringitis 
Kronično vnetje žrela  

Faringitis (kronični): 

•  atrofični 

•  granularni  

•  hipertrofični 

Izključeno:  faringitis, akutni ali BDO (J02.9) 

J32 Kronični sinuzitis 

Vključeno: absces  }  

 empiem  } (kronični) sinusa (paranazalnega) (akcesornega) 

 infekcija  }  

 gnojenje } 

 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95– B97). 

Izključeno:  akutni sinuzitis (J01.-) 

J32.0 Kronični maksilarni sinuzitis 
Antritis (kronični)  

Maksilarni sinuzitis BDO  

J32.1 Kronični frontalni sinuzitis 
Frontalni sinuzitis BDO 

J32.2 Kronični etmoidalni sinuzitis 
Etmoidalni sinuzitis BDO 

J32.3 Kronični sfenoidalni sinuzitis 
Sfenoidalni sinuzitis BDO 

J32.4 Kronični pansinuzitis 



 

 

Pansinuzitis BDO 

J32.8 Druge vrste kronični sinuzitis 
Sinuzitis (kronični), ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis 

J32.9 Kronični sinuzitis, neopredeljen 
Sinuzitis (kronični) BDO 

J33 Nosni polip 

Izključeno:  adenomatozni polip (D14.0) 

J33.0 Polip v nosni votlini 
Polip: 

•  hoanalni 

•  nazofaringealni 

J33.1 Polipoidna degeneracija sinusov 
Woakesov sindrom ali etmoiditis 

J33.8 Drugi polipi v sinusih 
Polip v sinusu: 

• akcesornem 

•  etmoidnem 

• maksilarnem 

•  sfenoidalnem 

J33.9 Nosni polip, neopredeljen 

J34 Druge bolezni v nosu in paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusih 

Izključeno:  varikozni ulkus nosnega pretina (I86.8) 

J34.0 Absces, furunkel in karbunkel v nosu 
Celulitis                     }  

Nekrosza              } nosu (nosnega pretina) 

Ulceracija (razjeda)  }  

J34.1 Cista in mukokela nosu in paranazalnega sinusa 

J34.2 Deviacija nosnega pretina 
Deflekcija ali deviacija pretina (nosnega)(pridobljena) 

J34.3 Hipertrofija nosnih školjk 

J34.8 Druge opredeljene bolezni nosu in paranazalnih sinusov 
Perforacija nosnega pretina BDO 

Rinolit 

J35 Kronične bolezni tonzil in žrelnice 

J35.0 Kronični tonzilitis 
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Izključeno:  tonzilitis: 



 

 

  • BDO (J03.9) 

  •  akutni (J03.–) 

J35.1 Hipertrofija tonzil 
Povečanje tonzil 

J35.2 Hipertrofija žrelnice 
Povečanje žrelnice 

J35.3 Hipertrofija tonzil in žrelnice 

J35.8 Druge kronične bolezni tonzil in žrelnice  
Adenoidne vegetacije 

Amigdalolit 

Brazgotinske spremembe v tonzilah (in žrelnici)  

Ulkus (razjeda) tonzil 

Tonzilarni privesek 

J35.9 Kronična bolezen tonzil in žrelnice, neopredeljena 
Bolezen (kronična) tonzil in žrelnice BDO 

J36 Peritonzilarni absces 

Absces tonzil 

Peritonzilarni celulitis 

Angina 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo(B95–B97). 

Izključeno:  retrofaringealni absces (J39.0) 

tonzilitis: 

• BDO (J03.9) 

•  akutni (J03.–) 

•  kronični (J35.0) 

J37 Kronični laringitis in laringotraheitis 

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

J37.0 Kronični laringitis 
Laringitis: 

•  kataralni 

•  hipertrofični 

• sicca 

Izključeno:  laringitis: 

• BDO (J04.0) 

• akutni (J04.0) 

• obstruktivni (akutni) (J05.0) 

J37.1 Kronični laringotraheitis 
Laringitis, kronični, s traheitisom (kroničnim)  

Traheitis, kronični, z laringitisom 

Izključeno:  laringotraheitis: 



 

 

• BDO (J04.2) 

•  akutni (J04.2) 

traheitis: 

• BDO (J04.1) 

•  akutni (J04.1) 

•  kronični (J42) 

J38 Bolezni glasilk in larinksa, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  laringitis: 

  • obstruktivni (akutni) (J05.0) 

  • ulcerativni (J04.0) 

  subglotisna stenoza po posegu (J95.5) 

  stridor: 

  • prirojeni laringealni BDO (P28.89) 

  • BDO (R06.1) 

J38.0 Paraliza glasilk in larinksa 

Laringoplegija 

Paraliza glotisa 

J38.00 Paraliza glasilk in larinksa, neopredeljena 

J38.01 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, delna  

J38.02 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, kompletna 

J38.03 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, nekompletna 

J38.04 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, kompletna 

J38.1 Polip glasilk in grla 

Izključeno:  adenomatozni polipi (D14.1) 

J38.2 Vozliči glasilk 
 Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)  

 Pevski vozliči 

 Vozliči pri učiteljih 

J38.3 Druge bolezni glasilk 
Absces  }  

Celulitis  }  

Granulom  }   glasilk 

Levkokeratoza }  

Levkoplakija  }  

J38.4 Edem larinksa 
Edem: 

•  glotisa 

•  subglotisni 

•  supraglotisni 

Izključeno:  laringitis: 



 

 

  • akutni obstruktivni [krup] (J05.0) 

  • edematozni (J04.0) 

J38.5 Laringospazem 
Laringizem (stridulus) 

J38.6 Stenoza larinksa 

J38.7 Druge bolezni larinksa 
Absces  }  

Celulitis  }  

Bolezen BDO  }  

Nekroza  }   larinksa 

Pachyderma  }  

Perihondritis  }  

Ulkus (razjeda) }  

J39 Druge bolezni zgornjih dihal 

Izključeno:  akutna infekcija dihal  

• BDO (J22) 

• zgornjih dihal (J06.9) 

vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, dima ali plinov (J68.2) 

J39.0 Retrofaringealni in parafaringealni absces 
Parafaringealni absces 

Izključeno:  peritonzilarni absces (J36) 

J39.1 Drugi abscesi farinksa 
Celulitis farinksa  

Nazofaringealni absces 

J39.2 Druge bolezni farinksa 
Cista  }  farinksa ali nazofarinksa 

Edem  }  

Izključeno:  faringitis: 

•  kronični (J31.2) 

•  ulcerativni (J02.9) 

J39.3 Preobčutljivostna reakcija v zgornjih dihalih, mesto ni opredeljeno 

J39.8 Druge, opredeljene bolezni zgornjih dihal 

J39.9 Bolezen zgornjih dihal, neopredeljena 

 

KRONIČNE BOLEZNI SPODNJIH DIHAL 
(J40–J47) 

Izključeno:  cistična fibroza (E84.-) 



 

 

J40 Bronhitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični 

Bronhitis: 

• BDO 

•  kataralni 

• s traheitisom BDO  

Traheobronhitis BDO 

Opomba: Bronhitis, neopredeljen kot akutni ali kronični, se pri osebah pod 15 leti jemlje kot akutni in ga 

uvrstimo v J20.–. 

Izključeno:  bronhitis: 

• alergijski BDO (J45.0) 

• astmatski BDO (J45.9) 

• kemični (akutni) (J68.0) 

J41 Navadni in mukopurulentni kronični bronhitis 

Izključeno:  kronični bronhitis: 

• BDO (J42) 

•  obstruktivni (J44.–) 

J41.0 Navadni kronični bronhitis 

J41.1 Mukopurulentni kronični bronhitis 

J41.8 Mešani navadni in mukopurulentni bronhitis 

J42 Neopredeljeni kronični bronhitis 

Kronični: 

•  bronhitis BDO 

•  traheitis 

•  traheobronhitis 

Izključeno:  kronični: 

•  astmatski bronhitis (bronchitis asthmatica) (J44.–) 

•  bronhitis: 

•  navadni in mukopurulentni (J41.–) 

•  z obstrukcijo dihalnih poti (J44.–) 

• emfizemski bronhitis (bronhitis z emfizemom, bronchitis emphysematosa) (J44.–) 

•  obstruktivna pljučna bolezen BDO (J44.9) 

J43 Emfizem 

Izključeno:  emfizem: 

•  kompenzatorni (J98.3) 

•  kot posledica vdihovanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.4) 

•  intersticijski:  

•  pri novorojenčku (P25.0) 

• BDO (J98.2) 

•  mediastinalni (J98.2) 

•  kirurški (podkožni) (T81.8) 

•  poškodbeni podkožni (T79.7) 

•  s kroničnim (obstruktivnim) bronhitisom (J44.–) 



 

 

emfizemski (obstruktivni) bronhitis (J44.–) 

J43.0 MacLeodov sindrom 
Enostranski: 

• emfizem 

•  svetla pljuča 

J43.1 Panlobularni emfizem 
Panacinarni emfizem 

J43.2 Centrilobularni emfizem 

J43.8 Druge vrste emfizem 

J43.9 Emfizem, neopredeljen 
Emfizem (pljuč)(pljučni): 

• BDO 

•  bulozni 

•  vezikularni 

Emfizemske bule 

J44 Druge vrste kronična obstruktivna bolezen pljuč 
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Vključeno:  kronični: 

 •  bronhitis: 

 •  astmatski (obstruktivni) 

 • emfizemski 

 • z: 

 •  obstrukcijo dihalnih poti 

 • emfizemom 

 •  obstruktivna(-i): 

 • astma 

 •  bronhitis 

 •  traheobronhitis 

Izključeno:  astma (J45.–) 

  astmatski bronhitis BDO (J45.9) 

  bronhiektazije (J47) 

  kronični: 

  •  bronhitis: 

  • BDO (J42) 

  •  navadni in mukopurulentni (J41.–) 

  • traheitis (J42) 

  •  traheobronhitis (J42) 

  emfizem (J43.–) 

  (bolezni pljuč) zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70) 

J44.0 Kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno infekcijo spodnjih dihal 

Izključeno:  z gripo (J09–J11) 

J44.1 Kronična obstruktivna pljučna bolezen v akutni ekzacerbaciji (zagonu), neopredeljena 

J44.8 Druge vrste, opredeljena kronična obstruktivna bolezen pljuč 



 

 

Kronični bronhitis: 

• astmatski (obstruktivni) BDO 

• emfizemski BDO 

• obstruktivni BDO 

Izključeno:  z akutno infekcijo spodnjih dihal (J44.0) 

v akutni ekzacerbaciji (J44.1) 

J44.9 Kronična obstruktivna pljučna bolezen, neopredeljena 
Kronična obstruktivna: 

• bolezen dihalnih poti BDO  

• pljučna bolezen (KOPB) BDO 

J45 Astma 
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Izključeno:   težak akutni napad astme (J46) 

kronični astmatski (obstruktivni) bronhitis (J44.–) 

kronična obstruktivna astma (J44.–) 

eozinofilna astma (J82) 

bolezni pljuč zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70) 

astmatski status (J46) 

J45.0 Pretežno alergijska astma 
Alergijski(-a): 

•  bronhitis BDO 

•  rinitis z astmo 

Atopična astma 

Ekstrinzična alergijska astma 

Seneni nahod z astmo 

J45.1 Nealergijska astma 
Idiosinkratična astma  

Intrinzična nealergijska astma 

J45.8 Mešana astma 
Kombinacija stanj, uvrščenih v J45.0 in J45.1 

J45.9 Astma, neopredeljena 
Astmatski bronhitis BDO  

Astma s kasnim začetkom 

J46 Status asthmaticus (astmatski status) 
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Težek akutni napad astme 

J47 Bronhiektazija  

Bronhioloektazija 

Izključeno:  prirojena bronhiektazija (Q33.4) 

bronhiektazija kot posledica tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16) 



 

 

 

BOLEZNI PLJUČ ZARADI DELOVANJA ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
(J60–J70) 

Izključeno:  astma, uvrščena v J45.- 

J60 Pnevmokonioza rudarjev premoga 

Antrakosilikoza 

Antrakoza 

Pljuča rudarjev premoga 

Izključeno:  povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65) 

J61 Pnevmokonioza zaradi azbesta in drugih mineralnih vlaken 

Azbestoza 

Izključeno:  plevralni plak z azbestozo (J92.0) 

   povezana s tuberkulozo iz A15-A16 (J65) 

J62 Pnevmokonioza zaradi izpostavljenosti prahu, ki vsebuje silicij 

Vključeno:  silikotična fibroza (masivna) pljuč 

Izključeno:  povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65) 

J62.0 Talkoza 

J62.8 Pnevmokonioza zaradi drugega prahu, ki vsebuje silicij 
Silikoza BDO 

J63 Pnevmokonioze zaradi drugega neorganskega prahu 

Izključeno:  povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65) 

J63.0 Aluminoza (pljuč) 

J63.1 Boksitoza (fibroza pljuč zaradi vdihavanja boksita) 

J63.2 Berilioza 

J63.3 Fibroza (pljuč) zaradi vdihavanja grafita 

J63.4 Sideroza 

J63.5 Stanoza 

J63.8 Pnevmokonioza zaradi drugih opredeljenih neorganskih prahov 

J64 Neopredeljena pnevmokonioza 



 

 

Izključeno:  povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65) 

J65 Pnevmokonioza, povezana s tuberkulozo 

Vse bolezni J60–J64 v povezavi s tuberkulozo, katerega koli tipa iz A15–A16 

J66 Bolezen dihalnih poti zaradi znanega organskega prahu 

Izključeno:  bagasoza (J67.1) 

  pljuča poljedelcev (farmarska pljuča) (J67.0) 

  preobčutljivostni (hipersenzitivni) pnevmonitis zaradi organskega prahu (J67.–) 

  sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti (J68.3) 

J66.0 Bisinoza 
Bolezen dihal zaradi vdihavanja bombažnega prahu 

J66.1 Bolezen predelovalcev lanu 

J66.2 Bolezen predelovalcev konoplje 

J66.8 Bolezen dihal zaradi vdihavanja drugega, opredeljenega organskega prahu 

J67 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu 

Vključeno:  alergijski alveolitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu in delcev, ki izvirajo iz 

gliv, aktinomicet in drugih izvorov 

Izključeno:  pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.0) 

J67.0 Pljuča poljedelcev 
Farmarska pljuča 

Bolezen zaradi plesnivega sena  

Pljuča koscev 

J67.1 Bagasoza 
Sladkorni trs in: 

•  bolezen 

•  pnevmonitis 

J67.2 Pljuča rejcev ptic 
Bolezen ali pljuča rejcev avstralskih papagajev 

Bolezen rejcev golobov 

J67.3 Suberoza 
Bolezen nabiralcev plute 

Bolezen delavcev pri predelavi plute 

J67.4 Pljuča (bolezen) predelovalcev slada 
Alveolitis, ki ga povzroča Aspergillus clavatus 

J67.5 Bolezen sušilcev gob 

J67.6 Bolezen lupilcev javorjevega lubja 
Alveolitis, ki ga povzroča Cryptostroma corticale 

Kriptostromoza 



 

 

J67.7 Bolezen zaradi vlažilcev zraka ali umetnega vzdrževanja vlažnosti in temperature (air-condition) 
Alergični alveolitis zaradi gliv, termofilnih aktinomicet in drugih organizmov, ki rastejo v prezračevalnih [air-

condition] sistemih  

J67.8 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja drugih organskih prahov 
Bolezen pralcev sira 

Bolezen pražilcev kave 

Bolezen pridelovalcev živalske hrane 

Bolezen strojarjev krzna 

Sekvojoza 

J67.9 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja neopredeljenega organskega prahu 
Alergijski alveolitis (ekstrinzični) BDO  

Hipersenzitivni pnevmonitis BDO 

J68 Okvare dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

J68.0 Bronhitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 
Kemični bronhitis (akutni) 

J68.1 Akutni pljučni edem zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 
Kemični pljučni edem (akutni) 

J68.2 Vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par, ki ni uvrščeno drugje  

J68.3 Druga akutna in subakutna stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 
Sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti 

J68.4 Kronična stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 
Emfizem (difuzni)(kronični)                           }  

Obliterativni bronhiolitis (kronični)(subakutni)       } zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 

Pljučna fibroza (kronična)             }  

J68.8 Druga stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 

J68.9 Neopredeljena stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par 

J69 Pnevmonitis zaradi aspiracije trdnih snovi in tekočin 

Če  želimo  opredeliti  vzrok,  uporabimo  dodatno  kodo  zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  aspiracijski sindromi novorojenčka (P24.-) 

J69.0 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja hrane ali izbljuvkov 
Aspiracijska pljučnica (zaradi): 

• BDO 

• hrane (regurgitacije) 

•  želodčnega soka 

• mleka 

•  izbljuvka 

Izključeno:  Mendelsonov sindrom (J95.4) 

J69.1 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) olj in esenc 



 

 

Lipidna pljučnica 

J69.8 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) drugih trdnih snovi in tekočin 
Pnevmonitis zaradi aspiracije krvi 

J70 Stanja dihal zaradi delovanja drugih zunanjih dejavnikov 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

J70.0 Akutne manifestacije na dihalih zaradi sevanja 
Radiacijski pnevmonitis 

J70.1 Kronične in ostale manifestacije zaradi sevanja 
Fibroza pljuč po obsevanju 

J70.2 Akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili 

J70.3 Kronične spremembe intersticija, povzročene z zdravili 

J70.4 Spremembe v intersticiju zaradi zdravil, neopredeljene 

J70.8 Stanja dihal zaradi drugih zunanjih dejavnikov 

J70.9 Stanja dihal zaradi neopredeljenih zunanjih dejavnikov 

 

DRUGE BOLEZNI DIHAL, KI PRIZADANEJO PREDVSEM INTERSTICIJ 
(J80–J84)  

J80 Sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa) pri odraslem  

Bolezen hialinih membran pri odraslem 

J81 Pljučni edem 

0920 
Akutni pljučni edem 

Pljučna kongestija (pasivna) (zastojna pljuča) 

Izključeno:  zastojna pljučnica (J18.2) 

  pljučni edem: 

  •  zaradi kemikalij (akutni) (J68.1) 

  •  zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70) 

  •  z omembo bolezni srca BDO ali srčne odpovedi (I50.1) 

J82 Pljučna eozinofilija, ki ni uvrščena drugje 

Eozinofilna astma 

Loefflerjeva pljučnica 

Tropska (pljučna) eozinofilija BDO 

Izključeno:  zaradi: 



 

 

•  aspergiloze (B44.–) 

•  zdravil (J70.2–J70.4) 

•  opredeljene infekcije s paraziti (B50–B83) 

•  sistemskih vezivnotkivnih bolezni (M30–M36) 

J84 Druge bolezni pljučnega intersticija 

Izključeno: bolezni intersticija pljuč, povzročene z zdravili (J70.2–J70.4) 

  intersticijski emfizem (J98.2) 

  bolezni pljuč zaradi vpliva zunanjih dejavnikov (J60– J70) 

J84.0 Bolezni, ki prizadenejo alveole in obalveolje 
Alveolarna proteinoza 

Pljučna alveolarna mikrolitiaza 

J84.1 Druge bolezni pljučnega intersticija s fibrozo 
Difuzna fibroza pljuč 

Fibrozirajoči alveolitis (kriptogeni)  

Sindrom Hamman–Rich 

Idiopatska fibroza pljuč 

Običajna intersticijska pljučnica 

Izključeno:  pljučna fibroza (kronična): 

•  zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima ali par (J68.4) 

•  zaradi sevanja (J70.1) 

J84.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega intersticija 
Obliterativni bronhiolitis z organizirajočo pljučnico [BOOP] 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

J84.9 Bolezen pljučnega intersticija, neopredeljena 
Intersticijska pljučnica BDO 

 

BOLEZNI SPODNJIH DIHAL Z GNOJENJEM IN NEKROZO 
(J85–J86) 

J85 Absces pljuč in mediastinuma 

J85.0 Gangrena in nekroza pljuč 

J85.1 Pljučni absces s pljučnico 
Izključeno:  s pljučnico, povzročeno z dokazanim mikroorganizmom  (J09–J16) 

J85.2 Pljučni absces brez pljučnice 
Pljučni absces BDO 

J85.3 Absces mediastinuma 

J86 Piotoraks 



 

 

Vključeno:  absces: 

  •  plevre 

  • toraksa  

  empiem  

  piopnevmotoraks 

Če  želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  zaradi tuberkuloze (A15–A16) 

J86.0 Piotoraks s fistulo 

J86.9 Piotoraks brez fistule 

 

DRUGE BOLEZNI PLEVRE  
(J90–J94) 

J90 Plevralni izliv, ki ni uvrščen drugje 

Plevritis z izlivom 

Izključeno:  hilozni (plevralni) izliv (J94.0)  

plevritis BDO (R09.1)  

tuberkulozni (A15–A16) 

J91* Plevralni izliv pri stanjih, uvrščenih drugje 

 

J92 Plevralni plak 

Vključeno:  plevralna debelika 

J92.0 Plevralni plak s prisotnostjo azbesta 

J92.9 Plevralni plak brez prisotnosti azbesta 
Plevralni plak BDO 

J93 Pnevmotoraks 

Izključeno:  pnevmotoraks: 

•  prirojeni ali perinatalni (P25.1) 

•  poškodbeni (S27.0) 

•  pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16) 

piopnevmotoraks (J86.–) 

J93.0 Spontani tenzijski pnevmotoraks 

J93.1 Drugi spontani pnevmotoraks 



 

 

J93.8 Druge vrste pnevmotoraks 

J93.9 Pnevmotoraks, neopredeljen 

J94 Druge prizadetosti plevre 

Izključeno:  plevritis BDO (R09.1) 

  poškodbeni: 

  •  hemopnevmotoraks (S27.2) 

  • hemotoraks (S27.1) 

  prizadetost plevre zaradi tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16) 

J94.0 Hilozni izliv 
Hiliformni izliv 

J94.1 Fibrotoraks 

J94.2 Hemotoraks 
Hemopnevmotoraks 

J94.8 Druga opredeljena prizadetost plevre 
Hidrotoraks 

J94.9 Prizadetost plevre, neopredeljena 

 

DRUGE BOLEZNI DIHAL 
(J95–J99) 

J95 Prizadetost dihal po posegih, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  emfizem (podkožni), kot posledica posega (T81.8) 

 okvara pljuč zaradi sevanja (J70.0–J70.1) 

J95.0 Motnje delovanja traheostome 
Krvavitev iz ustja traheostome  

Obstrukcija traheostome 

Sepsa ustja traheostome 

Traheo-ezofagealna fistula po traheostomiji 

J95.1 Akutna ventilacijska insuficienca po torakalnem kirurškem posegu 

J95.2 Akutna ventilacijska insuficienca po netorakalnem kirurškem posegu 

J95.3 Kronična ventilacijska insuficienca po kirurškem posegu 

J95.4 Mendelsonov sindrom 
Izključeno:  kot zaplet: 

  • ob porodu in rojstvu (O74.0) 

  • med nosečnostjo (O29.0) 

  •  v poporodnem odobju (puerperiju) (O89.0) 



 

 

J95.5 Subglotisna stenoza po posegu 

Izključeno: pridobljena subglotisna stenoza pri novorojenčku (P28.82) 

J95.8 Druge poškodbe dihal zaradi posegov  

J95.9 Poškodba dihal po posegu, neopredeljena 

J96 Respiratorna odpoved, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  kardiorespiratorna odpoved (R09.2)  

dihalna odpoved po posegu (J95.–)  

respiratorni: 

•  arest (popolni zastoj dihanja) (R09.2) 

•  sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa): 

• pri odraslem (J80) 

• pri novorojenčku (P22.0) 

J96.0 Akutna respiratorna odpoved 

J96.1 Kronična respiratorna odpoved 

J96.9 Respiratorna odpoved, neopredeljena 

J98 Druga bolezenska stanja dihal 

Izključeno:  popoln zastoj dihanja (apneja): 

•  pri novorojenčku (P28.4) 

• BDO (R06.8) 

• med spanjem:  

• pri novorojenčku (P28.3)  

• BDO  (G47.3) 

  

J98.0 Bolezni bronhijev, ki niso uvrščene drugje 
Bronholitiaza 

Kalcifikacija  }  

Stenoza } bronhija 

Razjeda }  

Traheobronhialni(-a): 

•  kolaps 

•  diskinezija 

 

J98.1 Kolaps pljuč 
Atelektaza 

Izključeno:  atelektaza: 

•  pri novorojenčku (P28.0–P28.1) 

•  pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16) 

J98.2 Intersticijski emfizem 
Mediastinalni emfizem  

Izključeno:  emfizem: 



 

 

• BDO (J43.9) 

•  pri zarodku in novorojenčku (P25.0) 

•  kirurški (podkožni) (T81.8) 

•  poškodbeni, podkožni (T79.7) 

J98.3 Kompenzatorni emfizem 

J98.4 Druge bolezni pljuč 
Kalcifikacija v pljučih 

Cistična bolezen pljuč (pridobljena)  

Bolezen pljuč BDO 

Pulmolitiaza 

 

J98.5 Bolezni mediastinuma, ki niso uvrščene drugje 
Fibroza  }  

Hernia  } mediastinuma 

Retrakcijs  }  

Mediastinitis 

Torakalne adhezije 

Izključeno:  absces mediastinuma (J85.3) 

  adhezije: 

  • pljuč (J98.4) 

  • perikarda (I31.0) 

  • plevre (J94.8) 

J98.6 Bolezni prepone (diafragme) 
Diafragmatitis  

Paraliza prepone 

Relaksacija prepone 

Izključeno:  prirojena malformacija prepone NUD (Q79.1) 

  diafragemska hernija: 

  • BDO (K44.–) 

  • prirojena (Q79.0) 

J98.8 Druge opredeljene bolezni dihal  

J98.9 Bolezen dihal, neopredeljena 
Bolezen dihal (kronična) BDO 

J99* Spremembe na dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje 

J99.1* Posledice na dihalih pri drugih difuznih boleznih vezivnega tkiva 
Posledice na dihalih pri: 

•  dermatomiozitisu (M33.0–M33.1†) 

•  polimiozitisu (M33.2†) 

• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†) 

• sistemskem(-i): 

•  lupusu eritematozusu (M32.1†) 

•  sklerozi (M34.8†) 

•  Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†) 

J99.8* Prizadetost dihal pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

Prizadetost dihal pri: 

•  ankilozirajočem spondilitisu (M45.†) 

•  krioglobulinemiji (D89.1†) 

• sifilisu (A52.7†) 

 



 

 

POGLAVJE 11 

BOLEZNI PREBAVIL  
(K00–K93) 

Poglavje vsebuje naslednje sklope: 
K00–K14 Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti 
K20–K31 Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika 
K35–K38 Bolezni slepiča (apendiksa) 
K40–K46 Hernija (kila) 
K50–K52 Neinfekcijski enteritis in kolitis 
K55–K63 Druge bolezni črevesja 
K65–K67 Bolezni peritoneja 
K70–K77 Bolezni jeter 
K80–K87 Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke 
K90–K93 Druge bolezni prebavil 
 
Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
K23* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje 
K67* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 
K77* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje 
K87* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje 
K93* Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 
 

Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96) 

  nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99) 

  zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00-O99) 

  prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00-Q99) 

  endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne  (metabolične) bolezni (E00-E90) 

  poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00-T98) 

  neoplazme (C00-D48) 

  simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99) 

 

BOLEZNI USTNE VOTLINE, ŽLEZ SLINAVK IN ČELJUSTI  
(K00–K14) 

K00 Nepravilnosti v razvoju in izraščanju zob 

Izključeno:  retinirani in impaktirani zobje (K01.-) 

K00.0 Anodontija 
Hipodontija  

Oligodontija 



 

 

K00.1 Nadštevilni zobje 
Distomolar 

Četrti molar  

Meziodens  

Paramolar  

Dodatni zobje 

K00.2 Nepravilnosti v velikosti in obliki zob 
Zraščenost }  

Zlitje  } zob 

Zraščenost  }  

Dens: 

•  evaginatus 

•  in dente 

•  invaginatus  

Skleninski biseri  

Makrodontija  

Mikrodontija  

Koničavost zob  

Tavrodontizem  

Tuberculum paramolare 

Izključeno:  tuberculum Carabelli, ker je v mejah normale in ga ne kodiramo 

K00.3 Lisavost zob 
Fluoroza zob  

Lisavost sklenine 

Nefluoridne motnosti sklenine 

Izključeno:  zobne obloge (K03.6) 

K00.4 Motnje v nastajanju zoba 
Aplazija in hipoplazija cementa  

Dilaceracija zoba 

Hipoplazija sklenine (ob rojstvu)(po rojstvu)(pred rojstvom)  

Regionalna  odontodisplazija 

Turnerjevi zobje 

Izključeno:  Hutchinsonovi zobje in murvasti kočniki pri prirojenem sifilisu (A50.5) 

lisavost zob (K00.3) 

K00.5 Dedne motnje v zgradbi zoba, ki niso uvrščene drugje 
Amelogenesis   }  

Dentinogenesis  } imperfecta 

Odontogenesis  }  

Dentinska displazija 

Lupinasti zobje (»Shell teeth«) 

K00.6 Motnje pri izraščanju zob 
Dentitio praecox 

Natalni     } zobje 

Neonatalni     }  

Prezgodnja(-e): 

• izrast zoba 

• izpadanje prvih [mlečnih] zob 

Ostajanje [perzistenca] prvih zob 



 

 

K00.7 Sindrom denticije 

K00.8 Druge nepravilnosti v razvoju zoba 
Spremembe barve med nastajanjem zoba  

Notranje obarvanje zob BDO  

K00.9 Razvojne nepravilnosti zob, neopredeljene 
Nepravilnosti odontogeneze BDO 

K01 Retinirani in impaktirani zobje 

Izključeno:  retinirani in impaktirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob (K07.3) 

K01.0 Retinirani zobje 
Retinirani zob je zob, ki ni izrasel, čeprav ga drug zob pri tem ni oviral. 

K01.1 Impaktirani zobje 
Impaktirani zob je zob, ki ni izrasel, ker ga je pri tem oviral drug zob. 

K02 Zobni karies 

K02.0 Karies, omejen na sklenino 
Kredasti madeži [začetni karies] 

K02.1 Dentinski karies 

K02.2 Cementni karies 

K02.3 Ustavljeni zobni karies 

K02.4 Odontoclasia 
Otroška melanodontija 

Melanodontoclasia 

K02.8 Druge vrste zobni karies 

K02.9 Zobni karies, neopredeljen 

K03 Druge bolezni trdih zobnih tkiv 

Izključeno:  bruksizem (F45.8)  

zobni karies (K02.–)  

obrušenost zob BDO (F45.8) 

K03.0 Prekomerna atricija zob 
Obraba: 

• aproksimalna  }  zob 

• okluzalna     }  

K03.1 Abrazija zob 
Abrazija: 

• zaradi zobne kreme  }  

• habitualna    }  

• poklicna     }   zob 

• ritualna     }  



 

 

• tradicionalna     }  

Klinasti defekt BDO  }  

K03.2 Erozija zob 
Erozija zob: 

• BDO 

• nastala zaradi: 

•  diete 

•  drog in zdravil 

• stalnega bruhanja 

•  idiopatična 

•  poklicna 

K03.3 Bolezenska resorpcija zob 
Notranji granulom pulpe  

Resorpcija zoba (zunanja) 

K03.4 Hipercementoza 
Cementna hiperplazija 

K03.5 Ankiloza zob 

K03.6 Zobne obloge 
Zobni kamen: 

•  subgingivalni 

•  supragingivalni 

Zobne obloge: 

•  betel 

 • črne 

 •  zelene 

 •  bele 

 •  oranžne 

 •  tobačne 

 Zabarvanost zob: 

 • BDO 

 • zunanja BDO 

K03.7 Sprememba barve trdih zobnih tkiv po izrasti zoba 

Izključeno:  zobne obloge (K03.6) 

K03.8 Druge opredeljene bolezni trdih zobnih tkiv 
Sklenina po obsevanju 

Preobčutljivost dentina 

Če želimo natančneje določiti vrsto sevanja, če je sevanje vzrok spremembe, uporabimo kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

K03.9 Bolezni trdih zobnih tkiv, neopredeljene 

K04 Bolezni pulpe in periapikalnih tkiv 

K04.0 Pulpitis 
Pulpni: 

• absces 



 

 

•  polip 

Pulpitis: 

•  akutni 

• kronični (hiperplastični)(ulcerozni) 

•  gnojni 

K04.1 Nekroza pulpe 
Gangrena pulpe 

K04.2 Degeneracija pulpe 
Dentikli 

Pulpni(-e): 

•  kalcifikacije 

•  kamni 

K04.3 Nenormalna tvorba trdih tkiv v pulpi 
Sekundarni ali nepravi dentin 

K04.4 Akutni apikalni parodontitis pulpnega izvora 
Akutni apikalni periodontitis BDO 

K04.5 Kronični apikalni parodontitis 
Apikalni ali periapikalni granulom  

Apikalni parodontitis BDO 

K04.6 Periapikalni absces s fistulo 
Dentalni  }   absces s fistulo 

Dentoalveolarni  }  

K04.7 Periapikalni absces brez fistule 
Dentalni  }  

Dentoalveolarni  }    absces BDO 

Periapikalni  }  

K04.8 Radikularna cista 
Cista: 

• apikalna (parodontalna) 

•  periapikalna 

• residualna radikularna 

Izključeno:  lateralna parodontalna cista (K09.0) 

K04.9 Druge opredeljene in neopredeljene bolezni pulpe in periapikalnih tkiv 

K05 Gingivitis in bolezni parodoncija 

K05.0 Akutni gingivitis 

Izključeno:  akutni nekrotizirajoči ulcerativni gingivitis (A69.1) 

herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2) 

 

K05.1 Kronični gingivitis 
Gingivitis (kronični): 

• BDO 

•  deskvamacijski 



 

 

•  hiperplastični 

• enostavni marginalni 

•  ulcerozni 

K05.2 Akutni parodontitis 
Akutni perikoronitis  

Parodontalni absces  

Periodontalni absces 

Izključeno:  akutni apikalni parodontitis (K04.4) 

periapikalni absces: 

•  BDO (K04.7) 

•  s fistulo (K04.6) 

K05.3 Kronični parodontitis 
Kronični perikoronitis  

Parodontitis: 

• BDO 

•  napredovali 

•  začetni 

K05.4 Parodontoza 
Juvenilna parodontoza 

K05.5 Druge bolezni parodoncija 

K05.6 Bolezni parodoncija, neopredeljene 

K06 Druge nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena 

Izključeno:  atrofija brezzobega čeljustnega grebena (K08.2) 

gingivitis: 

• BDO (K05.1) 

• akutni (K05.0) 

• kronični (K05.1) 

K06.0 Zmanjšanje dlesen 
Gingivalna recesija (generalizirana)(lokalizirana)(poinfekcijska) (pooperativna) 

K06.1 Povečanje dlesen 
Fibromatoza dlesen 

K06.2 Okvare dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, povezane s poškodbo 
Vnetna hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena, zaradi draženja proteze 

Če želimo natančneje opredeliti vzrok, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

K06.8 Druge opredeljene nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena 
Epulis fibromatosa 

Mlahavost čeljustnega grebena 

Epulis gigantocellularis 

Periferni gigantocelularni granulom 

Piogeni granulom dlesen 

K06.9 Nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, neopredeljene 



 

 

K07 Zobnoobrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)] 

Izključeno:  atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna) (Q67.49) 

enostranska kondilarna hiperplazija ali hipoplazija(K10.8) 

K07.0 Večje velikostne anomalije čeljusti 
Hiperplazija, hipoplazija: 

• spodnje čeljusti 

• zgornje čeljusti 

Macrognathia (mandibularis)(maxillaris) 

Micrognathia (mandibularis)(maxillaris) 

Izključeno:  akromegalija (E22.0)  

Robinov sindrom (Q87.06) 

K07.1 Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo 
Asimetrija čeljusti 

Prognathia (mandibularis)(maxillaris)  

Retrognathia (mandibularis)(maxillaris) 

K07.2 Anomalije razmerja zobnih lokov 
Križni griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)  

Distalni griz 

Mezialni griz 

Neskladje središčnic zobnih lokov 

Odprti griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)  

Prekomerni incizalni previs: 

•  globoki griz 

•  poudarjena incizalna stopnica 

•  pokriti griz 

Incizalna stopnica brez stika antagonistov 

Škarjasti griz 

 

K07.3 Anomalije položaja zob 
Nagnetenost zob 

Diastema 

Nepravilen položaj zoba  

Zasukanost zoba 

Razmaknjenost zob  

Transpozicija zoba 

Impaktirani ali retinirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob 

Izključeno:  retinirani ali impaktirani zobje s pravilnim položajem (K01.-) 

K07.4 Nepravilnosti griza, neopredeljene 

K07.5 Dentofacialne funkcijske nepravilnosti 
Nepravilno zapiranje čeljusti 

Nepravilnosti griza zaradi: 

•  nepravilnega požiranja 

•  dihanja na usta 

•  razvad v drži jezika, ustnic ali prstov 

Izključeno:  bruksizem (F45.8) 



 

 

obrušenost zob BDO (F45.8) 

K07.6 Nepravilnosti čeljustnega sklepa 
Costenov sindrom 

Motnje v delovanju čeljustnega sklepa 

Pokanje v čeljustnem sklepu 

Sindrom bolečine in disfunkcije čeljustnega sklepa 

Izključeno:  akutna dislokacija v čeljustnem sklepu (S03.0) 

akutni izpah čeljustnega sklepa (S03.4) 

K07.8 Druge vrste dentofacialnih anomalij 

K07.9 Dentofacialna anomalija, neopredeljena 

K08 Druge nepravilnosti v zvezi z zobmi in opornimi strukturami 

K08.0 Eksfoliacija zob zaradi sistemskih vzrokov 

K08.1 Izguba zob zaradi poškodbe, ekstrakcije ali omejene parodontalne bolezni 

K08.2 Atrofija brezzobega čeljustnega grebena 

K08.3 Preostala zobna korenina 

K08.8 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur 

Povečanje alveolarnega grebena BDO  

Nepravilnosti alveolarnega grebena  

Zobobol BDO 

K08.81 Patološki zlom zoba 

Kodirajte tudi kakršnokoli predispozicijo za zobne bolezni (K00–K10). 

K08.88 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur 

K08.9 Nepravilnost zob in opornih struktur, neopredeljena 

K09 Ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje 

Vključeno:  spremembe, ki imajo histološke značilnosti anevrizemskih cist ali kakih drugih vezivnokostnih 

sprememb 

Izključeno:  radikularna cista (K04.8) 

K09.0 Odontogene razvojne ciste 
Cista: 

• folikularna 

• dentigerozna 

• erupcijska 

• gingivalna 

• lateralna parodontalna 

• primordialna 

Keratocista 



 

 

K09.1 Razvojne neodontogene ciste ustnega področja 
Cista: 

•  globulomaksilarna 

•  incizivnega kanala 

•  mediana palatinalna 

•  nazopalatinega duktusa 

•  papile palatine 

K09.2 Druge ciste v čeljustnih kosteh 
• BDO 

• anevrizemske 

•  hemoragične 

•  poškodbene 

Izključeno: latentna kostna cista čeljusti (K10.0) 

 Stafnejeva cista (K10.0) 

K09.8 Druge ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje 
Dermoidna cista }  

Epidermoidna cista  }  ust 

Limfoepitelna cista  }  

Epsteinov biser  

Nazoalveolarna cista  

Nazolabialna cista 

K09.9 Cista ustnega področja, neopredeljena 

K10 Druge bolezni čeljusti 

K10.0 Razvojne nepravilnosti čeljusti 
Latentna kostna cista čeljusti  

Stafnejeva cista 

Torus: 

•  mandibularis 

•  palatinus 

K10.1 Gigantocelularni granulom, centralni 
Gigantocelularni granulom BDO  

Izključeno:  periferni gigantocelularni granulom (K06.8) 

K10.2 Vnetne spremembe na čeljustnih kosteh 
Osteitis                 }  

Osteomyelitis (novorojenčkov)  } (kronični,-a)(gnojni,-a) (akutni,-a) čeljustne kosti 

Osteoradionekroza              }  

Periostitis                 }  

Sekvestracija čeljustnih kosti 

Če želimo opredeliti vrsto sevanja, če je vzrok vnetnim spremembam sevanje, uporabimo kodo zunanjega 

vzroka (poglavje 20). 

K10.3 Alveolitis čeljustnih kosti 
Alveolarni osteitis 

Alveolitis sicca 



 

 

K10.8 Druge opredeljene bolezni čeljusti 
Kerubizem 

Eksostoze      } čeljustne kosti 

Fibrozna displazija   }  

Enostranska kondilarna: 

•  hiperplazija 

•  hipoplazija 

K10.9 Bolezen čeljusti, neopredeljena 

K11 Bolezni žlez slinavk 

K11.0 Atrofija žlez slinavk 

K11.1 Hipertofija žlez slinavk 

K11.2 Vnetje žlez slinavk 

Izključeno: epidemični parotitis (B26.–) 

  uveoparotidna vročica [Heerfordt] (D86.8) 

K11.3 Absces žleze slinavke 

K11.4 Fistula žleze slinavke 
Vključeno:  prirojena fistula žleze slinavke (Q38.4) 

K11.5 Sialolitiaza 
Kalkulus  } v žlezi slinavki ali v njenem izvodilu 

Kamen  }  

K11.6 Mukokela žleze slinavke 
Mukozna: 

•  ekstravazacijska cista   } 

•  retencijska cista  } žleze slinavke 

Ranula  

K11.7 Motnje v izločanju sline 
Hipoptializem  

Ptializem  

Kserostomija 

Izključeno:  suha usta BDO (R68.2) 

K11.8 Druge opredeljene bolezni žlez slinavk 
Benigna limfoepitelijska sprememba žleze slinavke  

Mikuliczeva bolezen 

Nekrotizirajoča sialometaplazija 

Sialektazija 

Stenoza  } izvodila žleze slinavke 

Striktura     }  

Izključeno:  Sjögrenov sindrom [sicca] (M35.0) 

K11.9 Bolezen žlez slinavk, neopredeljena 
Sialadenopatija BDO 



 

 

K12 Stomatitis in spremljajoče spremembe 

Izključeno:  čankar ustne votline (A69.0) 

heilitis (K13.0) 

gangrenozni stomatitis (A69.0) 

herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2) 

noma (A69.0) 

K12.0 Ponavljajoče se ustne afte 
Stomatitis aphtosa (major)(minor)  

Bednareve afte 

Periadenitis mucosa necrotica recurrens 

Ponavljajoči se aftozni ulkus 

Stomatitis herpetiformis 

K12.1 Druge oblike stomatitisa 
Stomatitis: 

• BDO 

•  zaradi proteze 

•  ulcerozni 

•  vezikularni 

K12.2 Gnojna vnetja v ustih 
Gnojna vnetja v ustnem dnu  

Submandibularni absces 

Izključeno:  absces: 

• periapikalni (K04.6–K04.7) 

• parodontalni (K05.2) 

• peritonzilarni (J36) 

• žleze slinavke (K11.3) 

• jezika (K14.0) 

K13 Druge bolezni ustnic in ustne sluznice 

Vključeno:  spremembe jezikovega epitelija 

Izključeno:  nekatere nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena (K05–K06) 

ciste ustnega področja (K09.–) 

bolezni jezika (K14.–) 

stomatitis in spremljajoče spremembe (K12.–) 

K13.0 Bolezni ustnic 
Heilitis: 

• angularni 

• BDO 

• eksfoliativni 

• glandularni 

• komisuralni 

Heilodinija  

Heiloza 

Perlèche NEC 

Izključeno:  ariboflavinoza (E53.0) 

heilitis zaradi sevanja (L55–L59) 

komisuralni heilitis: 



 

 

•  zaradi kandidioze (B37.88) 

•  zaradi pomanjkanja riboflavina (E53.0) 

K13.1 Grizenje v lica in ustnice 

K13.2 Levkoplakija in druge motnje ustnega epitelija, vključno jezika 
Eritroplakija   }  in motnje ustnega epitelija, vključno jezika 

Levkoedem   }  

Nikotinska levkokeratoza neba 

Smoker's palate 

Izključeno:  dlakasta levkoplakija (K13.3) 

K13.3 Dlakasta levkoplakija 

K13.4 Granulomi in njim podobne spremembe ustne sluznice 
Eozinofilini granulom  }  

Piogeni granulom  }   ustne sluznice 

Verukozni ksantom  }  

K13.5 Submukozna fibroza ust 
Submukozna fibroza jezika 

K13.6 Hiperplazija ustne sluznice zaradi draženja 

Izključeno:  hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena zaradi draženja proteze (K06.2) 

K13.7 Druge in neopredeljene spremembe ustne sluznice 
Žariščna mucinoza ustne sluznice 

 

K14 Bolezni jezika 

Izključeno: eritroplakija         }  

 žariščna epitelijska hiperplazija  } 

 levkedema         }   jezika (K13.2) 

 levkoplakija         }  

 dlakasta levkoplakija (K13.3)  

 makroglosija (prirojena) (Q38.2)  

 submukozna fibroza jezika (K13.5) 

K14.0 Glositis 
Absces   } jezika 

Razjeda (poškodbena) }  

Izključeno:  atrofični glositis (K14.4) 

K14.1 Lingua geographica 
Erythema migrans linguae  

Glossitis areata exfoliativa 

K14.2 Glossitis mediana rhomboidea 

K14.3 Hipertrofija jezičnih papil 
Črn dlakav jezik 

Obloženi jezik 



 

 

Hipertrofija foliatnih papil 

Lingua villosa nigra 

K14.4 Atrofija jezičnih papil 
Atrofični glositis (lingua atrophica) 

K14.5 Razbrazdani jezik 
Lingua fissurata  

Lingua plicata  

Lingua scrotalis 

Izključeno:  razbrazdanost jezika, prirojena (Q38.3) 

K14.6 Glosodinija 
Pekoči jezik  

Boleči jezik 

K14.8 Druge bolezni jezika 
Atrofija  }  

Nazobčanost }  jezika 

Povečanje }  

Hipertrofija }  

K14.9 Bolezen jezika, neopredeljena 
Glosopatija BDO 

 

BOLEZNI POŽIRALNIKA (EZOFAGUSA), ŽELODCA IN DVANAJSTNIKA (DUODENUMA)  
(K20–K31) 

Izključeno:  hiatusna hernija (K44.-) 

K20 Ezofagitis 

Absces požiralnika 

Erozija požiralnika 

Ezofagitis: 

• BDO 

•  kemični 

•  peptični 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  refluksni ezofagitis (K21.0) 

z gastroezofagealno refluksno boleznijo (K21.0) 

K21 Gastroezofagealna refluksna bolezen 

K21.0 Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom 
1121 

Refluksni ezofagitis 



 

 

K21.9 Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa 
Ezofagealni refluks BDO 

K22 Druge bolezni požiralnika 

Izključeno:  varice požiralnika (I85.-) 

K22.0 Ahalazija kardije 
Ahalazija BDO  

Kardiospazem 

Izključeno: prirojeni kardiospazem (Q39.5) 

K22.1 Ulkus požiralnika 
1121 

Ulkus požiralnika: 

• zaradi zaužitja: 

• kemikalij 

• drog in zdravil 

•  glivični 

• BDO 

•  peptični 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

K22.2 Ezofagealna obstrukcija 
Kompresija  }  

Konstrikcija  } požiralnika 

Stenoza  }  

Striktura  }  

Izključeno:  prirojena zožitev ali striktura požiralnika (Q39.3) 

K22.3 Perforacija požiralnika 
Ruptura požiralnika 

Izključeno:  poškodbena perforacija (prsnega dela) požiralnika (S27.83) 

K22.4 Diskinezija požiralnika 
Polžasto oblikovani požiralnik  

Difuzni ezofagealni spazem  

Spazem požiralnika 

Izključeno:  kardiospazem (K22.0) 

K22.5 Divertikel požiralnika, pridobljeni 
Žepek požiralnika, pridobljeni 

Izključeno:  divertikel požiralnika (prirojeni)  (Q39.6) 

K22.6 Gastroezofagealni laceracijsko-hemoragični sindrom 
Mallory–Weissov sindrom 

K22.7 Barrettov požiralnik 
Barrettov(-a): 

• bolezen 



 

 

• sindrom 

Izključeno: Barrettov ulkus (K22.1) 

K22.8 Druge opredeljene bolezni požiralnika 
Krvavitev iz požiralnika BDO 

K22.9 Bolezen požiralnika, neopredeljena 

K23* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje 

K23.0* Tuberkulozni ezofagitis (A18.8†) 

K23.1* Megapožiralnik pri Chagasovi bolezni (B57.3†) 

K23.8* Motnje požiralnika pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu uporabljamo pri kategorijah K25–K28: 

 

.0  akutni s hemoragijo 

.1  akutni s perforacijo 

.2  acute akutni s hemoragijo in perforacijo 

.3  akutni brez hemoragije ali perforacije 

.4  kronični ali neopredeljeni s hemoragijo 

.5  kronični ali neopredeljeni s perforacijo 

.6  kronični ali neopredeljeni s hemoragijo in perforacijo 

.7  kronični brez hemoragije ali perforacije 

.9  ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, brez hemoragije ali perforacije 

K25 Želodčni ulkus (ulcus ventriculi) 

1106        Glej podrazdelitve 

Vključeno:  ulkus (peptični): 

 •  pilorusa 

 •  drugega dela želodca 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

Izključeno:  akutni hemoragični erozivni gastritis (K29.0) 

  peptični ulkus BDO (K27.–) 

  erozija (akutna) želodca (K29.6) 

K26 Duodenalni ulkus 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:   ulkus (peptični): 

•  duodenalni 

•  postpilorični 



 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

Izključeno:  peptični ulkus BDO (K27.–) 

K27 Peptični ulkus, mesto neopredeljeno 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  gastroduodenalni ulkus BDO 

  peptični ulkus BDO 

Izključeno:  peptični ulkus novorojenčka (P78.8) 

K28 Gastrojejunalni ulkus 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  ulkus (peptični): 

•  anastomozni 

•  gastrokolični 

•  gastrointestinalni 

•  gastrojejunalni 

•  jejunalni 

•  marginalni 

•  stomalni 

Izključeno:  primarni ulkus tankega črevesa (K63.3) 

K29 Gastritis in duodenitis 

Izključeno:  eozinofilni gastritis ali gastroenteritis (K52.8)  

  Zollinger–Ellisonov sindrom (E16.4) 

K29.0 Akutni hemoragični gastritis 
Akutni (erozivni) gastritis s hemoragijo 

K29.1 Druge vrste akutni gastritis 

K29.2 Alkoholni gastritis 

K29.3 Kronični površinski gastritis 

K29.4 Kronični atrofični gastritis 
Gastrična atrofija 

K29.5 Kronični gastritis, neopredeljen 
Kronični gastritis 

•   antruma 

•   fundusa 

K29.6 Druge vrste gastritis 
Erozija (akutna) želodca 

Gigantski hipertrofični gastritis  

Granulomatozni gastritis  

Ménétrierova bolezen 



 

 

K29.7 Gastritis, neopredeljen  

K29.8 Duodenitis 

K29.9 Gastroduodenitis, neopredeljen 

K30 Dispepsija 

Slaba prebava 

Izključeno: dispepsija: 

  •  nervozna (F45.32) 

  •  nevrotična (F45.32) 

  •  psihogena (F45.32) 

  zgaga (R12) 

K31 Druge bolezni želodca in dvanajstnika 

Vključeno:  funkcijske motnje želodca 

Izključeno:  divertikel dvanajstnika (K57.0–K57.1) 

gastrointestinalna krvavitev (K92.0–K92.2) 

K31.0 Akutna dilatacija želodca 
Akutno razširjenje želodca 

K31.1 Hipertrofična pilorična stenoza pri odraslih 
Pilorična stenoza BDO 

Izključeno:  prirojena ali infantilna stenoza (pilorusa) (Q40.0) 

K31.2 Striktura v obliki peščene ure in stenoza želodca 

Izključeno:  prirojena striktura želodca v obliki peščene ure(Q40.2) 

kontrakcija želodca v obliki peščene ure (K31.88) 

K31.3 Pilorospazem, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno:  pilorospazem: 

•  prirojeni ali infantilni (Q40.0) 

•  nevrotični (F45.32) 

•  psihogeni (F45.32) 

K31.4 Divertikel želodca 

Izključeno:  prirojeni divertikel želodca (Q40.2) 

K31.5 Obstrukcija dvanajstnika 
Konstrikcija  }  

Stenozs } of duodenum 

Striktura  }  

Duodenalni ileus (kronični) 

Izključeno:  prirojena stenoza dvanajstnika (Q41.0) 

K31.6 Fistula želodca in dvanajstnika 



 

 

Gastrokolična fistula  

Gastrojejunokolična fistula 

K31.7 Polip želodca in duodenuma 

Izključeno: adenomatozni polip: 

  • dvanajstnika (D13.2) 

  • želodca (D13.1) 

K31.8 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika   

K31.81 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika, brez krvavitve 

K31.82 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika s krvavitvijo 

K31.88 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika 
Aklorhidrija 

Gastroptoza 

Kontrakcija želodca v obliki peščene ure 

K31.9 Bolezen želodca in dvanajstnika, neopredeljena 

 

BOLEZNI SLEPIČA (APENDIKSA)   
(K35–K38)  

K35 Akutni apendicitis 

1101 

K35.0 Akutni apendicitis z generaliziranim peritonitisom 
Apendicitis (akutni) s(z): 

• perforacijo 

• peritonitisom (generaliziranim) (lokaliziranim) po rupturi ali perforaciji 

•  rupturo 

K35.1 Akutni apendicitis s peritonealnim abscesom 
Absces slepiča 

K35.9 Akutni apendicitis, neopredeljen 
Akutni apendicitis s peritonitisom, lokaliziranim ali BDO  

Akutni apendicitis brez: 

• generaliziranega peritonitisa 

• perforacije 

• peritonealnega abscesa 

•  rupture 

K36 Druge vrste apendicitis 

1101 

Apendicitis: 



 

 

•  kronični 

•  rekurentni 

K37 Neopredeljeni apendicitis 

1101 

K38 Druge bolezni slepiča 

K38.0 Hiperplazija slepiča 

K38.1 Apendikularni kamni 
Fekalit } slepiča 

Sterkolit }  

K38.2 Divertikel slepiča 

K38.3 Fistula slepiča 

K38.8 Druge opredeljene bolezni slepiča 
Intususcepcija slepiča 

K38.9 Bolezen slepiča, neopredeljena 

 

HERNIA  
(K40–K46)  

 

Vključeno:  hernija: 

• pridobljena 

• prirojena [razen diafragemske ali hiatusne] 

• ponavljajoča se. 

 

Opomba:   Hernija z gangreno in obstrukcijo je uvrščena pri herniji z gangreno. 

K40 Ingvinalna hernija 

Vključeno:  bubonokela  

ingvinalna hernija: 

• direktna 

• dvojna 

• indirektna 

• BDO 

• hernia inguinalis obliqua 

skrotalna hernija 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s  K40:  

  0   neponavljajoča 

  1   ponavljajoča 



 

 

K40.0 Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene 

 

K40.1 Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno 

  

K40.2 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene 

Bilateralna ingvinalna hernija BDO 

K40.3 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene 

Ingvinalna hernija (enostranska): 

• ki povzroča obstrukcijo   }  

• inkarcerirana     } brez gangrene 

• ireponibilna     }  

• strangulirana     }  

K40.4 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno 

Ingvinalna hernija BDO z gangreno 

K40.9 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene 

Ingvinalna hernija (enostranska) BDO 

K41 Femoralna hernija 

K41.0 Obojestranska femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene 

K41.1 Obojestranska femoralna hernija, z gangreno 

K41.2 Obojestranska femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene 
Obojestranska femoralna hernija BDO 

K41.3         Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene 
Femoralna hernija (enostranska): 

• ki povzroča obstrukcijo   }  

• inkarcerirana                   } brez gangrene 

• ireponibilna                          }  

• strangulirana                        }  

K41.4 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z gangreno 

K41.9 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene 
Femoralna hernija (enostranska) BDO 

K42 Umbilikalna hernija 

Vključeno:  paraumbilikalna hernija 

Izključeno:  omfalokela (Q79.2) 



 

 

K42.0 Umbilikalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene 
Umbilikalna hernija: 

• ki povzroča obstrukcijo  }  

• inkarcerirana                  } brez gangrene 

• ireponibilna                         }  

• strangulirana                       }  

K42.1 Umbilikalna hernija z gangreno 
Gangrenozna umbilikalna hernija 

K42.9 Umbilikalna hernija brez obstrukcije ali gangrene 
Umbilikalna hernija BDO 

K43 Ventralna hernija   

Vključeno:  hernija: 

  •  epigastrična 

  •  incizijska 

K43.0 Ventralna hernija z obstrukcijo, brez gangrene 
Ventralna hernija: 

• ki povzroča obstrukcijo  }  

• inkarcerirana                  } brez gangrene 

• ireponibilna                         }  

• strangulirana                       }  

K43.1 Ventralna hernija z gangreno 
Gangrenozna ventralna hernija 

K43.9 Ventralna hernija brez obstrukcije ali gangrene 
Ventralna hernija BDO 

K44 Diafragemska hernija 

Vključeno:  hiatusna hernija (požiralnika) (drseča) 

paraezofagealna hernija 

Izključeno:  prirojena hernija: 

• diafragemska (Q79.0) 

•  hiatusna (Q40.1) 

K44.0 Diafragemska hernija z obstrukcijo, brez gangrene 
Diafragemska hernija: 

• ki povzroča obstrukcijo  }  

• inkarcerirana                  } brez gangrene 

• ireponibilna                         }  

• strangulirana                       }  

K44.1 Diafragemska hernija z gangreno 
Gangrenozna diafragemska hernija 

K44.9 Diafragemska hernija brez obstrukcije ali gangrene 
Diafragemska hernija BDO 



 

 

K45 Druge vrste abdominalna hernija 

Vključeno:  hernija: 

  •  abdominalna, opredeljena lokacija NUD 

  •  lumbalna 

  •  obturatorna 

  •  genitalna 

  •  retroperitonealna 

  •  ishiadična 

K45.0 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene 
Katerokoli stanje, navedeno v K45: 

• ki povzroča obstrukcijo  }  

• inkarcerirana                  } brez gangrene 

• ireponibilna                         }  

• strangulirana                       }  

K45.1 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z gangreno 
Katerokoli stanje, navedeno v K45, opredeljeno kot gangrenozno 

K45.8 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene 

K46 Neopredeljena abdominalna hernija 

Vključeno: enterokela  

 epiplokela  

 hernija: 

 • BDO 

 •  intersticijska 

 •  intestinalna 

 •  intraabdominalna 

Izključeno:  vaginalna enterokela (N81.5) 

K46.0 Neopredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene 
Katerokoli stanje, navedeno v K46: 

• ki povzroča obstrukcijo  }  

• inkarcerirana                  } brez gangrene 

• ireponibilna                         }  

• strangulirana                       }  

K46.1 Neopredeljena abdominalna hernija z gangreno 
Vsako stanje, navedeno v K46, opredeljeno kot gangrenozno 

K46.9 Neopredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene 
Abdominalna hernija BDO 

 

 

NEINFEKCIJSKI ENTERITIS IN KOLITIS 
(K50–K52)  
 



 

 

Vključeno:  neinfekcijska vnetna črevesna bolezen 

Izključeno:  sindrom razdražljivega črevesja (K58.–) 

  megakolon (K59.3) 

K50 Crohnova bolezen [regionalni enteritis] 

Vključeno:  granulomatozni enteritis 

Izključeno:  ulcerozni kolitis (K51.-) 

K50.0 Crohnova bolezen tankega črevesa 
Crohnova bolezen (regionalni enteritis): 

•  duodenuma 

•  ileuma 

•  jejunuma 

Ileitis:  

•  regionalni 

•  terminalni 

Izključeno: s Crohnovo boleznijo debelega črevesa (K50.8) 

K50.1 Crohnova bolezen debelega črevesa 
Kolitis: 

•  granulomatozni 

•  regionalni 

Crohnova bolezen [regionalni enteritis]: 

•  kolona 

• debelega črevesa 

•  rektuma 

Izključeno: Crohnova bolezen tankega črevesa (K50.8) 

K50.8 Druge vrste Crohnova bolezen 
Crohnova bolezen tankega in debelega črevesa 

K50.9 Crohnova bolezen, neopredeljena 
Regionalni enteritis BDO 

K51 Ulcerozni kolitis 

K51.0 Ulcerozni (kronični) enterokolitis  
Vnetje distalnega ileuma (»backwash« ileitis) 

K51.2 Ulcerozni (kronični) proktitis 

K51.3 Ulcerozni (kronični) rektosigmoiditis 

K51.4 Psevdopolipoza kolona 

K51.5 Mukozni proktokolitis 
Hemikolitis leve strani kolona 

 

K51.8 Druge vrste ulcerozni kolitis 



 

 

K51.9 Ulcerozni kolitis, neopredeljen 

K52 Druge vrste neinfekcijski gastroenteritis in kolitis 
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K52.0 Gastroenteritis in kolitis zaradi sevanja 

K52.1 Toksični gastroenteritis in kolitis 
Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

K52.2 Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis 
Gastroenteritis in kolitis zaradi preobčutljivosti na hrano 

K52.3 Indeterminiran kolitis 

K52.8 Druge vrste opredeljeni neinfekcijski gastroenteritis in kolitis 
Eozinofilni gastritis ali gastroenteritis 

K52.9 Neinfekcijski gastroenteritis in kolitis, neopredeljen 
Driska  }  

Enteritis  }  

Ileitis  }  opredeljeni kot neinfekcijski 

Jejunitis  }  

Sigmoiditis  }  

 

Izključeno:  kolitis, driska, enteritis, gastroenteritis: 

•  infekcijski (A09.0) 

•  neopredeljenega izvora (A09.9) 

funkcijska driska (K59.1) 

driska (neinfekcijska) novorojenčka (P78.3) 

psihogena driska (F45.33) 

DRUGE BOLEZNI ČREVESJA  
(K55–K63) 

K55 Žilne okvare črevesja 

Izključeno:  nekrotizirajoči enterkolitis plodu ali novorojenčka (P77) 

K55.0 Akutne žilne okvare črevesja  
Akutni(-a): 

• fulminantni ishemični kolitis 

• intestinalna infarkcija 

• ishemija tankega črevesa 

Mezenterijska (arterijska)(venska): 

•  embolija 

•  infarkcija 

•  tromboza 

Subakutni ishemični kolitis 

K55.1 Kronične žilne okvare črevesja 
Kronični ishemični: 



 

 

•  kolitis 

•  enteritis 

•  enterokolitis 

Ishemična striktura črevesja 

Mezenterijska: 

• ateroskleroza 

• žilna insuficienca 

K55.2 Angiodisplazija kolona 

K55.21 Angiodisplazija kolona brez krvavitve 
Angiodisplazija kolona BDO 

K55.22 Angiodisplazija kolona s krvavitvijo 

K55.8 Druge žilne okvare črevesja 

K55.9 Žilna okvara črevesja, neopredeljena 
Ishemični: 

• kolitis  }  

• enteritis  } BDO 

• enterokolitis  }  

K56 Paralizni ileus in črevesna obstrukcija brez hernije 

 

Izključeno: prirojena striktura ali stenoza črevesja (Q41–Q42) 

 ishemična striktura črevesja (K55.1) 

 mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1† P75*) 

 obstrukcija dvanajstnika (K31.5)  

 pooperacijska črevesna obstrukcija (K91.3)  

 stenoza zadnjika ali danke (K62.4) 

 s hernijo (K40–K46) 

K56.0 Paralizni ileus 
Paraliza: 

•  črevesja 

•  kolona 

•  intestinuma 

Izključeno: ileus zaradi žolčnih kamnov (K56.3) 

  ileus BDO (K56.7) 

  obstrukcijski ileus BDO (K56.6) 

K56.1 Intususcepcija 
Intususcepcija ali invaginacija: 

•  črevesja 

•  kolona 

•  intestinuma 

•  danke 

Izključeno: intususcepcija slepiča (K38.8) 

K56.2 Volvulus 



 

 

Strangulacija  }  

Torzija  } kolona ali intestinuma 

Upogib }  

K56.3 Ileus zaradi žolčnih kamnov 
Obstrukcija intestinuma zaradi žolčnih kamnov 

K56.4 Druge vrste impakcija (zagozdenje) črevesja 
Enterolit 

Impakcija: 

•  kolona 

•  fekalna 

K56.5 Intestinalne adhezije (vezi) z obstrukcijo 
Peritonejske adhezije (vezi) s črevesno obstrukcijo 

K56.6 Druge vrste in neopredeljena intestinalna obstrukcija  
Enterostenoza  

Obstrukcijski ileus BD 

Okluzija  }  

Stenoza  } kolona ali intestinuma 

Striktura  }  

Izključeno:  druge in neopredeljene črevesne obstrukcije novorojenčka, ki jih lahko uvrstimo pod P76.8 ali 

P76.9 

K56.7 Ileus, neopredeljen 

K57 Divertikli črevesja 

Vklučeno: divertikulitis  }  

divertikuloza  }  (tankega)(debelega) črevesa 

divertikel  }  

 

Izključeno:  prirojeni divertikel črevesa (Q43.8)  

divertikel slepiča (K38.2)  

Meckelov divertikel (Q43.0) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo K57: 

 

  0  divertikuloza, krvavitev ni omenjena 

  1  divertikuloza s krvavitvijo 

  2  divertikulitis, krvavitev ni omenjena 

  3  divertikulitis s krvavitvijo 

K57.0 Divertikli tankega črevesa s perforacijo in abscesom 

Divertikli tankega črevesa s peritonitisom 

Izključeno:  divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4-) 



  0  divertikuloza, krvavitev ni omenjena 



 

 

  1  divertikuloza s krvavitvijo 

  2  divertikulitis, krvavitev ni omenjena 

  3  divertikulitis s krvavitvijo 

K57.1 Divertikli tankega črevesa brez perforacije ali abscesa 

Divertikli tankega črevesa BDO 

Izključeno:  divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-) 

K57.2 Divertikli debelega črevesa s perforacijo in abscesom 

Divertikli kolona s peritonitisom 

Izključeno:  divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4-) 

K57.3 Divertikli debelega črevesa brez perforacije ali abscesa 

Divertikli debelega črevesa BDO 

Izključeno:  divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-) 

K57.4 Divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom 

Divertikli tankega in debelega črevesa s peritonitisom 

K57.5 Divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa 

Divertikli tankega in debelega črevesa BDO 

K57.8 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom 

Divertikli črevesa BDO s peritonitisom 

K57.9 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa  

Divertikli črevesa BDO 

K58 Sindrom razdražljivega črevesa (iritabilnega kolona) 

Vključeno:  razdražljivi kolon 

K58.0 Sindrom razdražljivega črevesa z diarejo 

K58.9 Sindrom razdražljivega črevesa brez diareje 
Sindrom razdražljivega črevesa BDO 

K59 Druge funkcijske motnje črevesja 

Izključeno: spremembe v delovanju črevesja BDO (R19.4) 

 funkcijske motnje želodca (K31.–) 

 črevesna malabsorpcija (K90.–) 

 psihogene črevesne motnje  (F45.33) 



 

 

K59.0 Zaprtje (konstipacija) 

K59.1 Funkcijska driska 

K59.2 Nevrogeno črevo, ki ni uvrščeno drugje 

K59.3 Megakolon, ki ni uvrščen drugje 
Dilatacija kolona 

Toksični megakolon 

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno: megakolon (pri): 

  • Chagasovi bolezni (B57.3) 

  • prirojeni (aganglijski) (Q43.10) 

  • Hirschsprungovi bolezni (Q43.10) 

K59.4 Analni spazem 
Proctalgia fugax 

K59.8 Druge opredeljene funkcijske črevesne motnje 
Atonija kolona 

K59.9 Funkcijska črevesna motnja, neopredeljena 

K60 Fisura in fistula analnega in rektalnega predela 

Izključeno:  z abscesom ali celulitisom (K61.-) 

K60.0 Akutna analna fisura 

K60.1 Kronična analna fisura 

K60.2 Analna fisura, neopredeljena 

K60.3 Analna fistula 

K60.4 Rektalna fistula 
Fistula rektuma v kožo  

Izključeno:  fistula: 

• rektovaginalna (N82.3) 

• vezikorektalna (N32.1) 

K60.5 Anorektalna fistula 

K61 Absces analnega in rektalnega predela 

Vključeno:  absces           } analnega in rektalnega predela s fistulo ali brez nje 

  celulitis   }  

K61.0 Analni absces 
Perianalni absces 

Izključeno:  intrasfinkterni absces (K61.4) 



 

 

K61.1 Rektalni absces 
Perirektalni absces 

Izključeno:  ishiorektalni absces (K61.3) 

K61.2 Anorektalni absces 

K61.3 Ishiorektalni absces 
Absces ishiorektalne kotanje 

K61.4 Intrasfinkterni absces 

K62 Druge bolezni zadnjika in danke 

Vključeno:  analni kanal 

Izključeno:  motnje v delovanju kolostome in enterostome (K91.4) 

inkontinenca blata (R15) 

hemoroidi (I84.–) 

ulcerozni proktitis (K51.2) 

K62.0 Analni polip 

K62.1 Rektalni polip 

Izključeno:  adenomatozni polip (D12.8) 

K62.2 Analni zdrs (prolaps) 
Prolaps analnega kanala 

K62.3 Rektalni zdrs (prolaps) 
Prolaps rektalne sluznice 

K62.4 Stenoza zadnjika in danke 
Striktura anusa (sfinkter) 

K62.5 Hemoragija zadnjika in danke 
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Izključeno: črevesna krvavitev novorojenčka (P54.2) 

 prerektalna krvavitev BDO (K92.2) 

K62.6 Ulkus zadnjika in danke 
Ulkus: 

•  solitarni 

•  sterkoralni 

Izključeno: fisura in fistula zadnjika in danke (K60.–) 

  pri ulceroznem kolitisu (K51.–) 

K62.7 Radiacijski proktitis 

K62.8 Druge opredeljene bolezni zadnjika in danke 
Proktitis BDO 

K62.9 Bolezen zadnjika in danke, neopredeljena 



 

 

K63 Druge bolezni črevesja 

K63.0 Absces črevesa 

Izključeno:  absces: 

•  analnega in rektalnega predela (K61.–) 

• slepiča (K35.1) 

z divertikli (K57.–) 

K63.1 Perforacija črevesa (nepoškodbena) 

Izključeno:  perforacija (nepoškodbena): 

• slepiča (K35.0) 

•  dvanajstnika (K26.–) 

z divertikli (K57.–) 

K63.2 Fistula črevesa 

Izključeno:  fistula: 

• analnega in rektalnega predela (K60.–) 

• slepiča (K38.3) 

•  dvanajstnika (K31.6) 

•  intestinalno-genitalna, ženska  (N82.2–N82.4) 

•  vezikointestinalna (N32.1) 

K63.3 Ulkus črevesa 
Primarni ulkus tankega črevesa 

Izključeno:  ulkus: 

•  zadnjika ali danke (K62.6) 

•  duodenalni (K26.–) 

•  gastrointestinalni (K28.–) 

•  gastrojejunalni (K28.–) 

•  jejunalni (K28.–) 

•  peptični, mesto neopredeljeno (K27.–) 

ulcerozni kolitis (K51.–) 

K63.4 Enteroptoza 

K63.5 Polip debelega črevesa 

Izključeno:  adenomatozni polip debelega črevesa (D12.6) 

  polipoza debelega črevesa (D12.6) 

K63.50 Polip debelega črevesa, neopredeljen 
Polip BDO 

K63.51 Juvenilni polip debelega črevesa 

Izključeno: juvenilna polipoza (D12.6) 

  Peutz-Jeghersov polip (Q85.81) 

K63.58 Druge vrste polip debelega črevesa 
Hiperplastični polip 



 

 

K63.8 Druge opredeljene bolezni črevesa 

K63.9 Črevesna bolezen, neopredeljena 

 

BOLEZNI PERITONEJA  
(K65–K67)  

K65 Peritonitis 

Izključeno:  peritonitis: 

  • aseptični (T81.6) 

  • benigni paroksizmalni (E85.0) 

  • kemični (T81.6) 

  • zaradi smukca ali druge vrste tuje snovi (T81.6) 

  • novorojenčka (P78.0–P78.1) 

  • v ženski medenični votlini (N73.3–N73.5) 

  • periodični rodbinski (E85.0) 

  • poporodni (puerperalni) (O85.–) 

  • pri ali kot posledica: 

  •  splava, ektopične ali molarne nosečnosti (O00–O07, O08.0) 

  •  apendicitisa (K35.–) 

  •  divertiklov črevesja (K57.–) 

K65.0 Akutni peritonitis 
Absces: 

•  abdominopelvični 

•  mezenterijski 

•  omentuma 

•  peritoneja 

•  retrocekalni 

•  retroperitonealni 

•  subdiafragemski 

•  subhepatični 

•  subfrenični 

Peritonitis (akutni): 

•  generalizirani 

•  v moški medenični votlini 

•  subfrenični 

•  supurativni 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

K65.8 Druge vrste peritonitis  
Kronični proliferativni peritonitis  

Mezenterijska: 

•  maščobna nekroza 

•  saponifikacija 

Peritonitis zaradi: 

•  žolča 

•  urina 



 

 

K65.9 Peritonitis, neopredeljen 

K66 Druge okvare peritoneja 

Izključeno:  ascites (R18) 

K66.0 Peritonealne adhezije 
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Adhezije: 

•  trebušne stene 

•  diafragme 

•  črevesja 

•  moške medenice 

•  mezenterijske 

•  omentuma 

•  želodca 

Adhezivne zarastline 

Izključeno: adhezije (zarastline): 

 • v ženski medenični votlini (N73.6) 

 • s črevesno obstrukcijo (K56.5) 

K66.1 Hemoperitonej 

Izključeno:  poškodbeni hemoperitonej (S36.81) 

K66.8 Druge opredeljene okvare peritoneja 

K66.9 Druge opredeljene okvare peritoneja 

K67* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 

K67.0* Klamidijski peritonitis (A74.8†) 

K67.1* Gonokokni peritonitis (A54.8†) 

K67.2* Sifilitični peritonitis (A52.7†) 

K67.3* Tuberkulozni peritonitis (A18.3†) 

K67.8* Druge okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 

 

BOLEZNI JETER  
(K70–K77)  

Izključeno: hemokromatoza (E83.1)  

zlatenica BDO (R17) 

Reyev sindrom (G93.7) 

virusni hepatitis (B15–B19)  

Wilsonova bolezen (E83.0) 



 

 

K70 Alkoholna bolezen jeter 

K70.0 Alkoholna zamaščenost jeter 

K70.1 Alkoholni hepatitis 

K70.2 Alkoholna fibroza in skleroza jeter 

K70.3 Alkoholna ciroza jeter 
Alkoholna ciroza BDO 

K70.4 Alkoholna odpoved jeter 
Alkoholna odpoved jeter: 

• BDO 

•  akutna 

•  kronična 

•  subakutna 

• z jetrno komo ali brez nje 

K70.9 Alkoholna bolezen jeter, neopredeljena 

K71 Toksična  bolezen jeter 

Vključeno:  ki jo povzročajo zdravila: 

  •  idiosinkratična (nenapovedljiva) bolezen jeter 

  •  toksična (napovedljiva) bolezen jeter 

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno: alkoholna bolezen jeter (K70.–)  

 Budd-Chiarijev sindrom (I82.0) 

K71.0 Toksična bolezen jeter s holestazo 
Holestaza z okvaro hepatocitov 

»Čista«  holestaza 

K71.1 Toksična bolezen jeter s hepatično nekrozo 
Hepatična odpoved (akutna)(kronična) zaradi zdravil 

K71.2 Toksična bolezen jeter z akutnim hepatitisom 

K71.3 Toksična bolezen jeter s kroničnim persistentnim hepatitisom 

K71.4 Toksična bolezen jeter s kroničnim lobularnim hepatitisom 

K71.5 Toksična bolezen jeter s kroničnim aktivnim hepatitisom 
Toksična bolezen jeter z lupoidnim hepatitisom 

K71.6 Toksična bolezen jeter s hepatitisom, ki ni uvrščena drugje 

K71.7 Toksična bolezen jeter s fibrozo in cirozo jeter 

K71.8 Toksična bolezen jeter z drugimi okvarami jeter 
Toksična bolezen jeter s(z): 

• fokalno nodularno hiperplazijo 



 

 

• hepatičnimi granulomi 

• jetrno peliozo 

• venookluzivno boleznijo jeter 

K71.9 Toksična bolezen jeter, neopredeljena 

K72 Odpoved jeter, ki ni uvrščena drugje 

Vključeno:  hepatična: 

  • koma BDO 

  •  encefalopatija BDO 

  hepatitis: 

  • akutni                  }  

  • fulminantni  }  NUD, z odpovedjo jeter 

  • maligni                 }  

  nekroza jetrnih (celic) z odpovedjo jeter 

  rumena atrofija ali distrofija jeter 

Izključeno: alkoholna odpoved jeter (K70.4) 

 odpoved jeter, kot zaplet: 

 •  pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

 • med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.6) 

 ikterus plodu in novorojenčka (P55–P59) 

 virusni hepatitis (B15–B19) 

 s toksično boleznijo jeter (K71.1) 

K72.0 Akutna in subakutna odpoved jeter 

K72.1 Kronična odpoved jeter 

K72.9 Odpoved jeter, neopredeljena 

K73 Kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno:  hepatitis (kronični): 

  •  alkoholni (K70.1) 

  • zaradi zdravil (K71.–) 

  • granulomatozni NUD (K75.3) 

  •  reaktivni, nespecifični (K75.2) 

  •  virusni (B15–B19) 

K73.0 Kronični persistentni hepatitis, ki ni uvrščen drugje 

K73.1 Kronični lobularni hepatitis, ki ni uvrščen drugje 

K73.2 Kronični aktivni hepatitis, ki ni uvrščen drugje 
Lupoidni hepatitis NUD 

K73.8 Druge vrste kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje 

K73.9 Kronični hepatitis, neopredeljen 

K74 Fibroza in ciroza jeter 



 

 

Izključeno: alkoholna fibroza jeter (K70.2)  

  kardialna skleroza jeter (K76.1)  

  ciroza (jeter): 

  •  alkoholna (K70.3) 

  • prirojena (P78.8) 

  s toksično boleznijo jeter (K71.7) 

K74.0 Fibroza jeter 

K74.1 Skleroza jeter 

K74.2 Fibroza jeter s sklerozo jeter 

K74.3 Primarna biliarna ciroza 
Kronični nesupurativni destruktivni holangitis 

K74.4 Sekundarna biliarna ciroza 

K74.5 Biliarna ciroza, neopredeljena 

K74.6 Druge vrste in neopredeljena ciroza jeter 
Ciroza (jeter): 

• BDO 

 •  kriptogena 

 •  makronodularna 

 •  mikronodularna 

 • mešanega tipa 

 •  portalna 

 •  postnekrotična 

K75 Druge vnetne bolezni jeter 

Izključeno: kronični hepatitis NUD (K73.–) 

  hepatitis: 

  •  akutni ali subakutni (K72.0) 

  •  virusni (B15–B19) 

  toksična bolezen jeter (K71.–) 

K75.0 Absces jeter 
Jetrni absces: 

• BDO 

•  holangitični 

•  hematogeni 

•  limfogeni 

•  pileflebitični 

Izključeno: jetrni amebni absces (A06.4) 

 holangitis brez jetrnega abscesa (K83.0) 

 pileflebitis brez jetrnega abscesa (K75.1) 

K75.1 Flebitis vene porte 
Pileflebitis 

Izključeno:  pileflebitični jetrni absces (K75.0) 

K75.2 Nespecifični reaktivni hepatitis 



 

 

K75.3 Granulomatozni hepatitis, ki ni uvrščen drugje 

K75.4 Avtoimunski hepatitis 

K75.8 Druge opredeljene vnetne bolezni jeter 

K75.9 Vnetna bolezen jeter, neopredeljena 
Hepatitis BDO 

K76 Druge bolezni jeter 

Izključeno: alkoholna bolezen jeter (K70.–)  

 amiloidna degeneracija jeter (E85.–) 

 cistična bolezen jeter (prirojena) (Q44.6)  

 tromboza hepatične vene (I82.0)   

 hepatomegalija BDO (R16.0) 

 tromboza vene porte (I81) 

 toksična bolezen jeter (K71.–) 

K76.0 Maščobna (sprememba) jeter, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: s sladkorno boleznijo (E1-.72) 

K76.1 Kronična pasivna kongestija jeter 
Kardialna: 

• ciroza (tako imenovana)  }  jeter 

• skleroza                  }  

K76.2 Centralna hemoragična nekroza jeter 

Izključeno:  nekroza jeter z odpovedjo jeter (K72.-) 

K76.3 Infarkt jeter 

K76.4 Peliosis hepatis 
Angiomatoza jeter  

K76.5 Venookluzivna bolezen jeter 

Izključeno:  Budd-Chiarijev sindrom (I82.0) 

K76.6 Portalna hipertenzija 

K76.7 Hepatorenalni sindrom 

Izključeno:  po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4) 

K76.8 Druge opredeljene bolezni jeter 
Fokalna nodularna hiperplazija jeter  

Hepatoptoza 

K76.9 Bolezen jeter, neopredeljena 

K77* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

K77.0* Okvare jeter pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Herpesvirusni [herpes simplex] hepatitis (B00.8†) 

Hepatosplenična shistosomioza (B65.–†)  

Portalna hipertenzija pri shistosomiozi (B65.–†)  

Sifilitična bolezen jeter (A52.7†) 

K77.8* Okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje 
 Jetrni granulomi pri: 

 •  beriliozi (J63.2†) 

 •  sarkoidozi (D86.8†) 

 

OKVARE ŽOLČNIKA, BILIARNEGA TRAKTA IN TREBUŠNE SLIVNAVKE 
(PANKREASA) 
(K80–K87)  

K80 Holelitiaza 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo K80: 

  0  brez obstrukcije 

  1  z obstrukcijo 

K80.0 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom 

Vsako stanje, navedeno v K80.2, z akutnim holecistitisom 

K80.1 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom 

Vsako stanje, navedeno v K80.2, s kroničnim holecistitisom  

 

Holecistitis s holelitiazo BDO 

K80.2 Kamen žolčnika brez holecistitisa 

Holecistolitiaza                     }  

Holelitiaza                                                }  

Kolika (ponavljajoča se) žolčnika                 }        neopredeljen ali brez holecistitisa 

Žolčni kamen (zagozden):                             } 

•  žolčnikovega voda (ductus cysticus)          }  

•  žolčnika                                 }  

K80.3 Kamen žolčnega voda s holangitisom 

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holangitisom 

K80.4 Kamen žolčnega voda s holecistitisom 

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holecistitisom (s holangitisom) 

K80.5 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa 



 

 

Holedoholitiaza             }  

Žolčni kamen (zagozden):        } 

•  žolčevoda BDO             }  

•  skupnega voda                     }      neopredeljen(-a) ali brez holangitisa ali holecistitisa 

•  jetrnega voda          }  

Jetrna:          } 

•  holelitiaza          }  

•  kolika (ponavljajoča se)  }  

K80.8 Druge vrste holelitiaza 

 

K81 Holecistitis 

Izključeno:  s holelitiazo (K80.-) 

K81.0 Akutni holecistitis 
Absces žolčnika    }  

Angioholecistitis    }  

Holecistitis::    } 

•  emfizemski (akutni)   }       brez kamna 

•  gangrenozni    }  

•  supurativni    }  

Empiem žolčnika    }   

Gangrena žolčnika   }  

K81.1 Kronični holecistitis 

K81.8 Druge vrste holecistitis 

K81.9 Holecistitis, neopredeljen 

K82 Druge bolezni žolčnika 

Izključeno:  nezmožnost prikaza žolčnika (R93.2) 

  poholecistektomijski sindrom (K91.5) 

K82.0 Obstrukcija žolčnika 
Okluzija }  

Stenoza } žolčnikovega voda ali žolčnika brez kamna 

Striktura  }  

Izključeno:  s holelitiazo (K80.-) 

K82.1 Hidrops žolčnika 
Mukokela žolčnika 

K82.2 Perforacija žolčnika 
Ruptura žolčnikovega voda ali žolčnika 

K82.3 Fistula žolčnika 

Holecistokolična  } fistula 

Holecistoduodenalna }  



 

 

K82.4 Holesteroloza žolčnika 
Žolčnik, podoben rdeči jagodi (holesteroloza) 

K82.8 Druge opredeljene bolezni žolčnika 
Adhezije  }  

Atrofija  }  

Cista   }  

Diskineszija   } žolčnikovega voda ali žolčnika 

Hipertrofija   }  

Nedelovanje                 }  

Ulkus   }  

K82.9 Bolezen žolčnika, neopredeljena 

K83 Druge bolezni biliarnega trakta 

Izključeno:  navedena stanja, kadar prizadenejo: 

  •  žolčnik (K81–K82) 

  •  žolčnikov vod (K81–K82) 

  poholecistektomijski sindrom (K91.5) 

K83.0 Holangitis 
Holangitis: 

• BDO 

•  ascendirajoči 

• primarni 

• ponavljajoči se 

• sklerozirajoči 

•  sekundarni 

•  stenozirajoči 

•  supurativni 

Izključeno: holangitični jetrni absces (K75.0) 

  holangitis s holedoholitiazo (K80.3–K80.4) 

  kronični nesupurativni destruktivni holangitis (K74.3) 

K83.1 Obstrukcija žolčevoda 
Okuzija  }  

Stenoza  } žolčevoda brez kamna 

Strikturea  }  

Izključeno:  s holelitiazo (K80.-) 

K83.2 Perforacija žolčevoda 
Ruptura žolčevoda 

K83.3 Fistula žolčevoda 
Holedohoduodenalna fistula  

K83.4 Spazem Oddijevega sfinkterja 

K83.5 Biliarna cista 

K83.8 Druge opredeljene bolezni biliarnega trakta 
Adhezije }  



 

 

Atrofija     } žolčevoda 

Hipertrofija  }  

Ulkus }  

K83.9 Bolezen biliarnega trakta, neopredeljena 

K85 Akutni pankreatitis 

Absces pankreasa 

Nekroza pankreasa: 

•  akutna 

•  infektivna 

Pankreatitis: 

•  akutni (ponavljajoči se) 

•  hemoragični 

•  subakutni 

•  supurativni 

K85.0 Akutni idiopatski pankreatitis 

K85.1 Akutni biliarni pankreatitis 
Pankreatitis zaradi žolčnih kamnov 

K85.2 Akutni alkoholni pankreatitis 

K85.3 Z zdravili povzročen akutni pankreatitis 

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Poglavje 20). 

K85.8 Druge vrste akutni pankreatitis 

K85.9 Akutni pankreatitis, neopredeljen 
Akutni pankreatitis BDO 

K86 Druge bolezni trebušne slinavke (pankreasa) 

Izključeno: fibrocistična bolezen pankreasa (E84.–)  

 tumor celic pankreasovih otočkov (D13.7)  

 pankreasna steatoreja (K90.3) 

K86.0 Kronični alkoholni pankreatitis 

K86.1 Druge vrste kronični pankreatitis 
Kronični pankreatitis: 

• BDO 

•  infekcijski 

• ponavljajoči se 

• ponovni (tudi v hujši obliki) 

K86.2 Cista trebušne slinavke 

K86.3 Psevdocista trebušne slinavke 

K86.8 Druge opredeljene bolezni trebušne slinavke 
Atrofija  }  



 

 

Kamen  } trebušne slinavke 

Ciroza }  

Fibroza  }  

Pankreasni(-a): 

•  infantilizem 

•  nekroza: 

•  aseptična 

•  maščobna 

• BDO 

K86.9 Bolezen trebušne slinavke, neopredeljena 

K87* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke  pri boleznih, uvrščenih drugje 

K87.0* Nepravilnosti žolčnika in biliarnega trakta pri boleznih, uvrščenih drugje 

K87.1* Okvare trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje 

 

DRUGE BOLEZNI PREBAVIL  
(K90–K93)  

K90 Črevesna malabsorpcija 

Izključeno:  po gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.2) 

K90.0 Celiakija 
Enteropatija, občutljiva na gluten 

Idiopatska steatoreja 

Netropska sprue 

K90.1 Tropska sprue 
Sprue BDO  

Tropska steatoreja 

K90.2 Sindrom slepe črevesne vijuge, ki ni uvrščen drugje 
Sindrom slepe črevesne vijuge BDO 

Izključeno:  sindrom slepe črevesne vijuge: 

  • prirojeni (Q43.8) 

  •  pooperacijski (K91.2) 

K90.3 Pankreasna steatoreja 

K90.4 Malabsorpcija zaradi intolerance, ki ni uvrščena drugje 
Malabsorpcija zaradi intolerance za: 

• ogljikove hidrate 

•  maščobe 

•  beljakovine 

• škrob 



 

 

Izključeno: enteropatija, občutljiva na gluten (K90.0) 

  intoleranca za laktozo (E73.–) 

K90.8 Druge vrste črevesna malabsorpcija 
Whipplova bolezen†  (M14.8*) 

K90.9 Črevesna malabsorpcija, neopredeljena 

K91 Okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: gastrojejunalni ulkus (K28.–) 

 obsevanje: 

 •  kolitis (K52.0) 

 •  gastroenteritis (K52.0) 

 •  proktitis (K62.7) 

K91.0 Bruhanje po gastrointestinalnih kirurških posegih 

K91.1 Sindromi po kirurškem posegu na želodcu 
Sindrom: 

• dumping postgastrektomijski sindrom 

• postgastrektomijski 

•  postvagotomijski 

K91.2 Malabsorpcija po kirurških posegih, ki ni uvrščena drugje 
Pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge 

Izključeno:  malabsorpcijska: 

•  osteomalacija pri odraslih (M83.2) 

•  osteoporoza, pooperativna (M81.3) 

K91.3 Pooperativna črevesna obstrukcija 

K91.4 Motnja v delovanju kolostome in enterostome 

K91.5 Poholecistektomijski sindrom 

K91.8 Druge okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje 

K91.9 Okvara prebavil po posegu, neopredeljena 

K92 Druge bolezni prebavil 

1103 

Izključeno:  gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3) 

K92.0 Hematemeza 

K92.1 Melena 

Izključeno: prikrita krvavitev v blatu (R19.5) 

K92.2 Gastrointestinalna krvavitev, neopredeljena 
1117 

Krvavitev: 



 

 

• želodčna BDO 

• črevesna BDO 

Prerektalna krvavitev 

Izključeno:  akutni hemoragični gastritis (K29.0)  

 hemoragija zadnjika in danke (K62.5)  

 s peptičnim ulkusom (K25–K28) 

K92.8 Druge opredeljene bolezni prebavil 

K92.9 Bolezen prebavil, neopredeljena 

K93* Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 

K93.1* Megakolon pri Chagasovi bolezni (B57.3†) 

K93.8* Okvare drugih opredeljenih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje  

 

 



 

 

POGLAVJE 12 

BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA  
(L00–L99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
L00–L08 Infekcije kože in podkožja 
L10–L14 Bulozne dermatoze 
L20–L30 Dermatitis (vnetje kože) in ekcem 
L40–L45 Papuloskvamozne dermatoze 
L50–L54 Urtikarija (koprivnica) in eritem (rdečina) 
L55–L59 S sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja 
L60–L75 Spremembe kožnih priveskov (adneksov) 
L80–L99 Druge spremembe kože in podkožja 
 
Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
L14* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje 
L45* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje 
L54* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje 
L62* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje 
L86* Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje 
L99* Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje 
 

Izključeno:  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

 nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

 zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

 prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 lipomelanotična retikuloza (I89.8) 

 neoplazme (C00–D48) 

 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99) 

 sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36) 

 

INFEKCIJE KOŽE IN PODKOŽJA 
(L00–L08) 
 
Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95– B97). 

 

Izključeno:  hordeolum (ječmen) (H00.0) 

  infektivni dermatitis (L30.3) 

  lokalne okužbe kože, razvrščene v poglavje I, kot so: 

  • erizipel (šen) (A46) 

  •  svinjska rdečica (erizipeloid) (A26.–) 

  •  herpesvirusna [herpes simplex] infekcija: 

  • BDO (B00.–) 

  • anogenitalna (A60.–) 



 

 

  •  molluscum contagiosum (moluske) (B08.1) 

  •  mikoze (B35–B49) 

  •  pedikuloza, akarioza in druge infestacije (B85–B89) 

  •  virusne bradavice (B07) 

  vnetje maščevja (panikulitis) (pri): 

  • BDO (M79.3) 

  •  lupusu (L93.2) 

  •  vratu in hrbta (M54.0) 

  •  ponavljajoče se (relapsno) [Weber–Christian] (M35.6) 

  perlèche (žvale, angulus infectiosus oris) (zaradi): 

  • BDO (K13.0) 

  •  kandidioze (B37.–) 

  •  pomanjkanja riboflavina (E53.0) 

  piogeni granulom  (L98.0) 

  zoster [herpes zoster] (B02.–) 

L00 Sindrom bulozne stafilodermije (sindrom stafilokoknega krpastega luščenja) 

Bulozni impetigo novorojenčka (bulozna stafilodermija novorojenčka) 

Ritterjeva bolezen (eksfoliativni dermatitis) 

Izključeno:  toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell]  (L51.2) 

L01 Impetigo (krastavost) 

Izključeno: herpetiformni impetigo (L40.1) 

  bulozna stafilodermija novorojenčka (L00) 

L01.0 Impetigo [kateri koli povzročitelj] [kjer koli] 
Folikularna piodermija (Bockhartov impetigo) 

L01.1 Sekundarna impetiginizacija 

L02 Kožni absces, furunkel in karbunkel 

Vključeno: furunkel (furunculus) 

 furunkuloza (furunculosis) 

Izključeno: analni in rektalni predel (K61.–) 

  spolovilo (zunanje): 

  •  žensko (N76.4) 

  •  moško (N48.2, N49.–) 

L02.0 Kožni absces, furunkel in karbunkel obraza 

Izključeno:   uho, zunanje (H60.0) 

veka (H00.0) 

glava [vsa, razen obraza] (L02.8) 

solzna(–i): 

•  žleza (H04.0) 

•  poti (H04.3)  

usta (K12.2)  

nos (J34.0) 

očnica (orbita) (H05.0) 



 

 

submandibularno (pod spodnjo čeljustjo) (K12.2) 

L02.1 Kožni absces, furunkel in karbunkel vratu 

L02.2 Kožni absces, furunkel in karbunkel na trupu 
Trebušna stena 

Hrbet [povsod, razen zadnjice] 

Prsni koš  

Dimlje  

Presredek  

Popek 

Izključeno: dojka (N61) 

  bok (L02.4) 

  vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38) 

L02.3 Kožni absces, furunkel in karbunkel na zadnjici 
Zadnjica, glutealni predel 

Izključeno:  retencijska cista dlačnega mešička (pilonidalna cista) z abscesom (L05.0) 

L02.4 Kožni absces, furunkel in karbunkel na udu 
Pazduha  

Bok  

Rama 

L02.8 Kožni absces, furunkel in karbunkel na drugih mestih 
Glava [povsod, razen obraza] 

Lasišče 

L02.9 Kožni absces, furunkel in karbunkel, neopredeljen 
Furunkuloza BDO 

L03 Celulitis 

1210 

Vključeno:  akutno vnetje limfnih žil (limfangitis) 

Izključeno:  celulitis: 

  • analnega in rektalnega predela (K61.–) 

  • zunanjega sluhovoda (H60.1) 

  • zunanjih spolovil: 

  •  ženskih (N76.4) 

  • moških (N48.2, N49.–) 

  • veke (H00.0) 

  • solznic in solzovodov (H04.3) 

  • ust (K12.2) 

  • nosu (J34.0) 

  eozinofilni celulitis [Wells] (L98.3) 

  febrilna nevtrofilna dermatoza [Sweet] (L98.2) 

  vnetje limfnih žil (kronično) (subakutno) (I89.1) 

L03.0 Celulitis prstov rok in nog 

Okužba nohta 



 

 

Vnetje nohtišča (onihija)  

Zanohtnica (paronihija)  

Obnohtnica (perionihija) 

L03.01 Celulitis prsta roke 

L03.02 Celulitis prsta noge 

L03.1 Celulitis drugih delov uda 

L03.10 Celulitis zgornje okončine 
Pazduha 

Podlaht 

Roka BDO 

Rama 

Nadlaht 

Zapestje 

Izključeno: prst (L03.01) 

L03.11 Celulitis spodnje okončine 
Gleženj 

Stopalo BDO 

Bok (kolk) 

Noga 

Stegno 

Izključeno: prst noge (L03.02) 

L03.2 Celulitis obraza 
1210 Periorbitralni celulitis 

Uporabi dodatno kodo, če je vključena veka (H00.0). 

L03.3 Celulitis na trupu 
Trebušna stena  

Hrbet [povsod] 

Prsni koš  

Dimlje  

Presredek  

Popek 

Izključeno:  vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38) 

L03.8 Celulitis na drugih mestih 
Glava [povsod, razen obraza]  

Lasišče  

L03.9 Celulitis, neopredeljen 

L04 Akutni limfadenitis 

Vključeno: absces (akutni) }   vse bezgavke, razen oporkovih (mezenterijskih) 

 limfadenitis, akutni }  



 

 

Izključeno: povečane bezgavke (R59.–) 

 vnetje bezgavk: 

 •  BDO (I88.9) 

 •  kronično ali subakutno, razen oporkovih (mezenterijskih) (I88.1) 

 •  oporkovih (mezenterijskih), nespecifično (I88.0) 

L04.0 Akutni limfadenitis obraza, glave in vratu 

L04.1 Akutni limfadenitis na trupu 

L04.2 Akutni limfadenitis zgornjega uda 
Pazduha 

Rama 

L04.3 Akutni limfadenitis spodnjega uda 
Kolk 

L04.8 Akutni limfadenitis na drugih mestih 

L04.9 Akutni limfadenitis, neopredeljen 

L05 Pilonidalna cista 

Vključeno: fistula  } trtična(–i) ali pilonidalna(–i) 

     sinus  }  

L05.0 Pilonidalna cista z abscesom 

L05.9 Pilonidalna cista brez abscesa 
Pilonidalna cista BDO 

L08 Druge lokalne infekcije kože in podkožja 

L08.0 Kožno gnojenje (pioderma) 
Vnetje kože (dermatitis): 

•  z gnojnim izcedkom (purulentno) 

•  kužno (septično) 

•  gnojno (supurativno) 

Izključeno:  pyoderma gangrenosum (L88) 

L08.1 Eritrazma 

L08.8 Druge opredeljene lokalne okužbe kože in podkožja 

L08.9 Lokalna okužba kože in podkožja, neopredeljena 

 

BULOZNE DERMATOZE 
(L10–L14) 

Izključeno:  benigni družinski pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8) 



 

 

  sindrom bulozne stafilodermije (L00) 

  toksična epidermalna nekroliza [Lyell] (L51.2) 

L10 Pemfigus (pemphigus) 

Izključeno:  bulozna stafilodermija novorojenčka (L00) 

L10.0 Navadni pemfigus (pemphigus vulgaris) 

L10.1 Bradavičasti pemfigus (pemphigus vegetans) 

L10.2 Luščeči se pemfigus (pemphigus foliaceus) 

L10.3 Brazilski pemfigus (pemphigus brasiliensis) [fogo selvagem] 

L10.4 Seboroični pemfigus (pemphigus erythematosus) 
Senear–Usherjev sindrom 

L10.5 Z zdravilom povzročeni pemfigus (medikamentozni pemfigus) 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L10.8 Druge vrste pemfigus 

L10.9 Pemfigus, neopredeljen 

L11 Druge akantolitične dermatoze 

L11.0 Pridobljena folikularna keratoza (pridobljeno zaroženevanje dlačnolojničnega mešička) 

Izključeno:  (prirojena) folikularna keratoza [Darier–White]  (Q82.8) 

L11.1 Prehodna akantolitična dermatoza [Grover] 

L11.8 Druge opredeljene akantolitične dermatoze 

L11.9 Akantolitična dermatoza, neopredeljena 

L12 Pemfigoid (pemphigoides) 

Izključeno: herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza) (O26.4) 

  herpetiformni impetigo (L40.1) 

L12.0 Bulozni pemfigoid (pemphigoides bullosus) 

L12.1 Brazgotinski pemfigoid (pemphigoides cicatriciale) 
Benigni pemfigoid sluznic 

L12.2 Kronična bulozna dermatoza v otroštvu 
Mladostni herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis iuvenilis) 

L12.3 Pridobljena bulozna epidermoliza (pridobljeno mehurjasto odstopanje vrhnjice) 

Izključeno:  prirojena bulozna epidermoliza (prirojeno mehurjasto odstopanje vrhnjice) (Q81.-) 



 

 

L12.8 Druge vrste pemfigoid 

L12.9 Pemfigoid, neopredeljen 

L13 Druge bulozne dermatoze 

L13.0 Herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis) 
Duhringova bolezen 

L13.1 Subkornealna pustulozna dermatoza (kronična pustuloza rožene plasti) 
Sneddon–Wilkinsonova bolezen 

L13.8 Druge opredeljene bulozne dermatoze 

L13.9 Bulozna dermatoza, neopredeljena 

L14* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje 

DERMATITIS (VNETJE KOŽE ) IN EKCEM 
(L20-L30) 

 
Opomba: V tem sklopu se izraza dermatitis in ekcem uporabljata sinonimno in se med seboj zamenjujeta. 

 

Izključeno:  kronična granulomatozna bolezen (otrok) (D71) 

dermatitis: 

•  suhe kože (L85.3) 

•  fakticijski (zaradi mehaničnega pritiska) (L98.1) 

•  gangrenozni (L88) 

•  herpetiformni (L13.0) 

•  perioralni (okoli ust) (L71.0) 

•  hipostazični, stazični, zastojni (I83.1–I83.2) 

s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59) 

L20 Atopijski dermatitis 

Izključeno:  cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis (L28.0) 

L20.0 Prurigo Besnier (Besnierova srbečica) 

L20.8 Druge vrste atopijski dermatitis 
Ekcem (preobčutljivostno vnetje): 

•  v pregibih NUD 

•  otroški (akutni)(kronični) 

•  intrinzični (alergijski)  

Nevrodermatitis: 

•  atopični 

•  difuzni 

L20.9 Atopijski dermatitis, neopredeljen 

L21 Diseboroični dermatitis 



 

 

Izključeno:  infektivni dermatitis (L30.3) 

L21.0 Diseboreja (lojavica) lasišča 
Diseboreja lasišča v obliki oklepa (tinea amiantacea), temenice (crusta lactea) 

L21.1 Diseboroično vnetje kože pri otrocih 

L21.8 Druge vrste diseboroično vnetje kože 

L21.9 Diseboroično vnetje kože, neopredeljeno 

L22 Vnetje kože pod plenico [predlogo] 

Plenica ali predloga: 

•  eritem (rdečina) 

•  izpuščaj 

Inkontinentni dermatitis: 

• perianalni 

• perinealni 

psoriaziformni (luskavici podoben) izpuščaj pod plenico 

L23 Alergijski kontaktni dermatitis (eczema vulgare, navadni ekcem) 

Vključeno:  navadni ekcem (eczema vulgare) 

Izključeno: alergija BDO (T78.4) 

  vnetje kože (zaradi): 

  •  BDO (L30.9) 

  •  stika (kontakta) BDO (L25.9) 

  •  plenice [predloge] (L22) 

  •  zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–) 

  •  veke (H01.1) 

  •  dražeče (iritantno) kontaktno (L24.–) 

  •  perioralno (okoli ust) (L71.0) 

  ekcem zunanjega ušesa (H60.5) 

  s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59) 

L23.0 Navadni ekcem zaradi stika s kovinami 
Krom 

Nikelj 

L23.1 Navadni ekcem zaradi stika z adhezivi 

L23.2 Navadni ekcem zaradi kozmetičnih sredstev 

L23.3 Navadni ekcem zaradi stika kože z zdravili 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7) 

vnetje kože zaradi zaužitih drog in medikamentov (L27.0–L27.1) 

L23.4 Navadni ekcem zaradi stika kože z barvili 

L23.5 Navadni ekcem zaradi drugih kemičnih snovi 



 

 

Cement  

Insekticid  

Plastična masa  

Guma 

L23.6 Navadni ekcem zaradi stika kože s hrano 

Izključeno:  vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2) 

L23.7 Navadni ekcem zaradi stika z rastlinami, razen hrane 

L23.8 Navadni ekcem zaradi drugih povzročiteljev 

L23.9 Navadni ekcem neopredeljenega vzroka 
Navadni ekcem BDO 

L24 Detritivni dermatitis (iritantno kontaktno vnetje kože) 

Vključeno:  iritantni kontaktni ekcem 

Izključeno: alergija BDO (T78.4) 

 vnetje kože (zaradi): 

• navadni ekcem (L23.–) 

 • stika (kontakta) BDO (L25.9) 

 • plenice [predloge] (L22) 

 • zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–) 

 • veke (H01.0)  

 • BDO (L30.9) 

 • perioralno (okoli ust) (L71.0) 

 ekcem zunanjega ušesa (H60.5) 

 s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59) 

L24.0 Detritivni dermatitis zaradi stika z detergenti 

L24.1 Detritivni dermatitis zaradi stika z olji in maščobami 

L24.2 Detritivni dermatitis zaradi stika s topili 
Topila: 

•  klorova spojina 

•  cikloheksan 

•  ester 

•  glikol 

•  ogljikovodik 

•  keton 

L24.3 Detritivni dermatitis zaradi stika s kozmetiko 

L24.4 Detritivni dermatitis zaradi stika kože z zdravili 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno: alergijska reakcija na zdravila BDO (T88.7) 

  vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1) 

L24.5 Detritivni dermatitis zaradi drugih kemičnih snovi 
Cement 



 

 

Insekticid 

L24.6 Detritivni dermatitis zaradi stika kože s hrano 

Izključeno:  vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2) 

L24.7 Detritivni dermatitis zaradi stika z rastlinami, razen hrane 

L24.8 Detritivni dermatitis zaradi drugih vzrokov 
Barvila 

L24.9 Detritivni dermatitis, neopredeljen vzrok 
Detritivni dermatitis BDO 

L25 Neopredeljeno kontaktno vnetje kože (dermatitis simplex) 

Vključeno:  neopredeljeni kontaktni ekcem 

Izključeno: alergija BDO (T78.4) 

  vnetje kože (zaradi): 

  •  navadni ekcem (L23.–) 

  •  zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–) 

  •  veke (H01.1) 

  •  dražeče kontaktno (detritivni dermatitis) (L24.–) 

  •  BDO (L30.9) 

  •  perioralno (okoli ust) (L71.0) 

  ekcem zunanjega ušesa (H60.5) 

  s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59) 

L25.0 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika s kozmetiko 

L25.1 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z zdravili 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno: alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7) 

  vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1) 

L25.2 Nepredeljeno vnetje kože zaradi stika z barvili 

L25.3 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih kemičnih snovi 
Cement 

Insekticid 

L25.4 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika kože s hrano 

Izključeno:  vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2) 

L25.5 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z rastlinami, razen hrane 

L25.8 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih dejavnikov 

L25.9 Neopredeljeno vnetje kože, vzrok neopredeljen 
Stično(–i) (kontaktno(–i)): 

•   vnetje kože (poklicno) BDO 

•   ekcem (poklicni) BDO 



 

 

L26 Eksfoliativni (luščeči se) dermatitis 

Pityriasis Hebra (pityriasis simplex) 

Izključeno:  Ritterjeva bolezen (bulozna stafilodermija novorojenčka) (L00) 

L27 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) snovi 

Izključeno:  nasprotni(–a): 

• učinek zdravil BDO (T88.7) 

• reakcija na hrano, razen vnetja kože (T78.0–T78.1) 

alergija BDO (T78.4) 

kontaktni dermatitis (L23–L25) 

zdravila: 

• fotoalergijska reakcija (L56.1) 

• fototoksična reakcija (L56.0) 

urtikarija (koprivnica) (L50.–) 

L27.0 Razširjene (generalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L27.1 Omejene (lokalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L27.2 Dermatitis zaradi zaužite hrane 

Izključeno:  vnetje kože zaradi stika kože s hrano (L23.6, L24.6, L25.4) 

L27.8 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi 

L27.9 Dermatitis zaradi vnesene (interno vzete) neopredeljene snov 

L28 Lichen simplex chronicus (navadni kronični lišaj) in prurigo (srbečica) 

L28.0 Lichen simplex chronicus 
Cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis  

Lichen BDO 

L28.1 Nodularni prurigo 

L28.2 Druge vrste srbečica 
Srbečica (prurigo): 

• BDO 

•  Hebrov 

•  blaga(–i) (prurigo mitis) 

Papulozna urtikarija (bunčičasta koprivnica) 

L29 Pruritus (srbenje) 

Izključeno:  nevrotična razpraskanina (L98.1) 

   psihogeno srbenje (F45.8) 



 

 

L29.0 Srbenje zadnjika 

L29.1 Srbenje mošnje 

L29.2 Srbenje vulve 

L29.3 Anogenitalno srbenje neopredeljeno 

L29.8 Srbenje druge vrste 

L29.9 Srbenje, neopredeljeno 
Srbenje BDO 

L30 Drugi dermatitisi (vnetja kože) 

Izključeno:  vnetje kože: 

•  stično (kontaktno) (L23–L25) 

•  suhe (L85.3) 

parapsoriaza v majhnih ploščah (plakih) (L41.3) 

hipostatski dermatitis (zastojno vnetje kože, zastojni dermatitis) (I83.1–I83.2) 

L30.0 Vnetje kože v obliki novca (numularni dermatitis) 

L30.1 Dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic) 

L30.2 Kožne -id reakcije (kožna avtosenzibilizacija) 
Kandidid  

Dermatofitid  

Ekcematid 

L30.3 Infekcijski dermatitis 
Infekcijski ekcematoidni dermatitis 

L30.4 Intertriginozni dermatitis  

L30.5 Pityriasis alba 

L30.8 Druge vrste opredeljeni dermatitis 

L30.9 Dermatitis, neopredeljen 
Ekcem BDO 

PAPULOSKVAMOZNE DERMATOZE 
(L40–L45) 

L40 Psoriaza (luskavica) 

L40.0 Navadna luskavica (psoriasis vulgaris) 
Luskavica v obliki novca (numularna psoriaza)  

Luskavica v ploščah (plakih) 

L40.1 Generalizirana pustulozna psoriaza (razširjena gnojna luskavica) 
Herpetiformni impetigo 

Von Zumbuscheva bolezen 



 

 

L40.2 Acrodermatitis continua (gnojna luskavica na koncih udov) 

L40.3 Gnojna luskavica dlani in stopala 

L40.4 Kapljičasta luskavica (psoriasis gutatta) 

L40.5† Artropatska psoriaza (luskavica s sklepno prizadetostjo)  (M07.0-* –M07.3-*, M09.0-*) 

L40.8 Druge vrste luskavica 
Luskavica v pregibih (psoriasis inversa) 

L40.9 Luskavica, neopredeljena 

L41 Parapsoriaza 

Izključeno:   poikiloderma vasculare atrophicans (sekundarna kožna atrofija  s hiper– in hipopigmentacijami,  

teleangiektazijami, luščenjem in  lihenoidnimi papulami) (L94.5) 

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 
Mucha–Habermannova bolezen 

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica 

L41.2 Limfomatoidna papuloza 
0233 

Vključeno: morfološka koda M9718 s kodo za značaj /3 

 Opomba: Limfomatoidna papuloza je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot maligna neoplazma kože z  

morfološko kodo M9718/3. Koda L41.2 bo še naprej v uporabi (čeprav se nahaja v poglavju 

Bolezni kože in podkožnja). 

L41.3 Parapsoriaza v majhnih ploščah (plakih) 

L41.4 Parapsoriaza v velikih ploščah (plakih) 

L41.5 Mrežasto oblikovana parapsoriaza (retiformna parapsoriaza) 

L41.8 Druge vrste parapsoriaza 

L41.9 Parapsoriaza, neopredeljena 

L42 Pityriasis rosea 

 

L43 Lichen planus (ploščati lišaj) 

Izključeno:  lichen planopilaris (L66.1) 

L43.0 Hipertrofični lichen planus 

L43.1 Mehurjasti (bulozni) lichen planus 

L43.2 Lihenoidna reakcija na zdravila 



 

 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L43.3 Subakutni lichen planus 
Tropski lichen planus 

L43.8 Druge vrste lichen planus 

L43.9 Lichen planus, neopredeljen 

L44 Druge papuloskvamozne dermatoze 

L44.0 Pityriasis rubra pilaris 

L44.1 Lichen nitidus (trakasti lišaj) 

L44.2 Lichen striatus (zvezdasti lišaj) 

L44.3 Lichen ruber moniliformis (lišaj v obliki ogrlice) 

L44.4 Papulozno vnetje distalnih delov udov pri otrocih [Giannotti-Crosti] 

L44.8 Druge opredeljene papuloskvamozne dermatoze 

L44.9 Papuloskvamozna dermatoza, neopredeljena 

L45* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje 

URTIKARIJA (KOPERIVNICA) IN ERITEM (RDEČINA) 
(L50–L54) 

Izključeno:  Lymska borelioza (A69.2) 

 rozacea (rdeča mozoljavost)  (L71.-) 

L50 Urtikarija (koprivnica) 

Izključeno:  navadni ekcem (alergijski kontaktni dermatitis) (L23.–) 

angionevrotični edem (T78.3)  

dedni angioedem (D84.1) 

Quinckejev edem (T78.3) 

 urtikarija: 

• gigantna (T78.3) 

• novorojenčka (P83.8) 

• papulozna (L28.2) 

• pigmentna (Q82.2) 

• serumska (T80.6) 

• solarna (sončna, svetlobna) (L56.3) 

L50.0 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtikarija) 

L50.1 Koprivnica neznanega porekla (idiopatska urtikarija) 

L50.2 Koprivnica na mraz in toploto 



 

 

L50.3 Koprivnica na poteg (dermografska urtikarija) 

L50.4 Koprivnica zaradi tresljajev (vibracij) 

L50.5 Holinergična urtikarija 

L50.6 Koprivnica na dotik (kontaktna urtikarija) 

L50.8 Druge vrste koprivnica 
Koprivnica: 

•  kronična 

•  ponavljajoča se občasna (rekurentna) 

L50.9 Koprivnica, neopredeljena 

L51 Multiformni eritem 

L51.0 Nemehurjasti multiformni eritem 

L51.1 Mehurjasti multiformni eritem 
Stevens–Johnsonov sindrom 

L51.2 Toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell] 

L51.8 Druge vrste multiformni eritem 

L51.9 Multiformni eritem, neopredeljen 

L52 Nodozni eritem 

 

L53 Druge eritematozne bolezni 

Izključeno: eritem (rdečina): 

  •  zaradi vročine (gretja) (L59.0) 

  •  zaradi zunanjih dejavnikov v stiku s kožo (L23–L25) 

  •  vnetje intertriginoznih mest (intertriginozni dermatitis) (L30.4) 

L53.0 Toksični eritem 
 

Če  želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  toksični eritem novorojenčka (P83.1) 

L53.1 Obročasta rdečina (erythema annulare centrifugum) 

L53.2 Obrobna rdečina (erythema marginatum) 

L53.3 Drugi kronični figurirani eritemi 

L53.8 Drugi opredeljeni eritemi 

L53.9 Eritem, neopredeljen 



 

 

Eritem BDO 

Splošna (generalizirana) pordelost kože (eritrodermija) BDO 

L54* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje 

L54.0* Obrobna rdečina (erythema marginatum) pri akutni revmatični vročici (I00†)  

L54.8* Eritem pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

S SEVANJEM POVEZANE (AKTINIČNE) SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA 
(L55–L59) 

L55 Sončna opeklina 

1911 

L55.0 Sončna opeklina prve stopnje 

L55.1 Sončna opeklina druge stopnje 

L55.2 Sončna opeklina tretje stopnje 

L55.8 Druge vrste sončna opeklina 

L55.9 Sončna opeklina, neopredeljena 

L56 Druge akutne kožne spremembe zaradi ultravijoličnih (UV) žarkov 

L56.0 Fototoksična reakcija po zdravilu 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L56.1 Fotoalergijska reakcija po zdravilu 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L56.2 Fotokontaktno vnetje kože [berloque dermatitis] 

L56.3 Solarna (sončna, svetlobna) urtikarija 

L56.4 Polimorfna svetlobna dermatoza (mnogoliki svetlobni izpuščaj) 

L56.8 Druge akutne kožne spremembe zaradi UV žarkov 

L56.9 Akutna kožna sprememba zaradi UV žarkov, neopredeljena 

L57 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov 

L57.0 Aktinična keratoza (zaroženevanje) zaradi sevanja 
Keratoza (zaroženevanje): 

• BDO 

•  starostna 

•  solarna (sončna, svetlobna) 



 

 

L57.1 Aktinični retikuloid 

L57.2 Romboidno nagubana koža tilnika (cutis rhomboidalis nuchae) 

L57.3 Mrežasta pigmentna mnogolikost kože (poikiloderma Civatte) 

L57.4 Starostno ohlapna koža (cutis laxa senilis) 
Starostna elastoza (elastosis senilis) 

L57.5 Aktinični granulom 

L57.8 Druge dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov 
Koža kmeta  

Koža mornarja 

Vnetje kože zaradi sonca 

L57.9 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov, neopredeljene 

L58 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov) 

L58.0 Akutni radiodermatitis (akutno vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov) 

L58.1 Kronični radiodermatitis (kronično vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov) 

L58.9 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov), neopredeljen 

L59 Druge spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem 

Izključeno: opekline zaradi sevanja — glej Opekline opredeljene po mestu  

L59.0 Eritem (rdečina) zaradi vročine (gretja) [dermatitis ab igne] 

L59.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem 

L59.9 Sprememba kože in podkožja v zvezi s sevanjem, neopredeljena 

SPREMEMBE KOŽNIH PRIVESKOV 
(L60–L75) 

Izključeno:  prirojene malformacije kože (Q84.-) 

L60 Spremembe na nohtu 

Izključeno: betičasti nohti (R68.3) 

  vnetje nohtišča (onihija) in zanohtnica (paronihija) (L03.0) 

 

L60.0       Vraščeni noht 

L60.1 Odstopanje nohta (oniholiza) 

L60.2 Krempljasti noht (onihogrifoza) 

L60.3 Razvojno moten noht (distrofični noht) 



 

 

L60.4 Beaujeve brazde na nohtu 

L60.5 Sindrom rumenega nohta 

L60.8 Druge spremembe na nohtu 

L60.9 Sprememba na nohtu, neopredeljena 

L62* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje 

L62.0* Betičasti nohti pri pahidermoperiostozi (M89.4-†)  

L62.8* Spremembe na nohtu pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

L63 Alopecia areata (krožno izpadanje las) 

L63.0 Popolna plešavost lasišča (alopecia totalis) 

L63.1 Popolna plešavost poraščenih delov telesa (alopecia universalis) 

L63.2 Zatilna plešavost (ophiasis) 

L63.8 Druge vrste alopecia areata 

L63.9 Alopecia areata, neopredeljena 

L64 Alopecia androgenes (androgena plešavost) 

Vključeno:  plešavost moškega tipa 

L64.0 Z zdravili povzročena androgena plešavost (alopecija) 
 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L64.8 Druge vrste androgena plešavost (alopecija) 

L64.9 Androgena plešavost (alopecija), neopredeljena 

L65 Druge vrste nebrazgotinska izguba las 

 

Če   želimo  opredeliti  zdravilo,  če je  vzrok  zdravilo,  uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 

20). 

Izključeno:  trihotilomanija (nezavedno samopuljenje las)  (F63.3) 

L65.0 Izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij) 

L65.1 Izpadanje las v rastni fazi (anageni efluvij) 

L65.2 Izpadanje las zaradi mucinoze dlačnih mešičkov (alopecia mucinosa) 

L65.8 Druge vrste opredeljena nebrazgotinska izguba las 



 

 

L65.9 Nebrazgotinska izguba las, neopredeljena 
Plešavost (alopecija) BDO 

L66 Brazgotinska plešavost [izguba las zaradi brazgotinjenja] 

L66.0 Pseudopelada (lisasta plešavost z brazgotinjenjem) 

L66.1 Lichen planopilaris 
Lichen planus follicularis (ploščati lišaj dlačnih mešičkov) 

L66.2 Brazgotinsko vnetje dlačnih mešičkov 

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens, globoko vnetje dlačnih mešičkov lasišča z brazgotinjenjem 

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata, zaroženevanje in vnetje dlačnega mešička z atrofijo 

L66.8 Druge vrste brazgotinska plešavost 

L66.9 Brazgotinska plešavost, neopredeljena 

L67 Nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice 

 

Izključeno: monilethrix (lasje v obliki ogrlice) (Q84.1) 

  pili annulati (obročkasto oblikovani lasje) (Q84.1) 

  izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij) (L65.0) 

L67.0 Vozličasto cepljenje las (trichorrhexis nodosa) 

L67.1 Spremembe obarvanosti las 
Osivelost (canities)  

Sivenje (prezgodnje) las  

Raznobarvnost las (heterochromia) 

Izguba barvila (apigmentacija, poliosis): 

• BDO 

•  omejena, pridobljena 

L67.8 Druge nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice 
Fragilitas crinium 

L67.9 Motnja obarvanosti lasu in lasne ovojnice, neopredeljena 

L68 Hipertrihoza (prekomerna poraščenost) 

Vključeno:  prekomerna poraščenost 

Izključeno:  prirojena poraščenost (hipertrihoza) (Q84.2) 

  stalna puhasta dlakavost (lanugo) (Q84.2) 

L68.0 Hirzutizem (nenormalna poraščenost) 

Če  želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L68.1 Hypertrichosis lanuginosa acquisita (pridobljena puhasta dlakavost) 



 

 

 

 Če  želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L68.2 Omejena čezmerna poraščenost 

L68.3 Politrihija (čezmerna lasatost) 

L68.8 Druge vrste čezmerna poraščenos 

L68.9 Čezmerna poraščenost, neopredeljena 

L70 Akne (mozoljavost) 

Izključeno:  keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička)  (L73.0) 

L70.0 Navadna mozoljavost (acne vulgaris) 

L70.1 Acne conglobata 

L70.2 Kozam podobna mozoljavost (acne varioliformis) 
Razsejane nekrotične akne (acne necrotica miliaris) 

L70.3 Tropska mozoljavost (acne tropica) 

L70.4 Mozoljavost dojenčkov (acne infantum) 

L70.5 Razpraskane akne mladih deklic 

L70.8 Druge vrste mozoljavost 

L70.9 Mozoljavost, neopredeljena 

L71 Rozacea 

L71.0 Perioralni dermatitis (vnetje kože okoli ust) 

Če  želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

L71.1 Rinofima (kumarast nos) 

L71.8 Druge vrste rozacea 

L71.9 Rozacea, neopredeljena 

L72 Folikularne ciste (ciste dlačnolojničnega mešička) kože in podkožja 

L72.0 Epidermalna cista (cista vhodnega žleznega epitela) 

L72.1 Trihilemalna cista (cista lasne ovojnice) 
Cista dlačne ovojnice 

Lojnična cista 

L72.2 Steatocystoma multiplex (cista lojnice in žleznega voda) 

L72.8 Druge folikularne ciste kože in podkožja 



 

 

L72.9 Folikularna cista kože in podkožja, neopredeljena 

L73 Druge spremembe dlačnolojničnega mešička 

L73.0 Keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička) 

L73.1 Tujkovo vnetje vraščene dlake na bradi (pseudofolliculitis barbae) 

L73.2 Gnojno vnetje dlačnolojničnega mešička v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa) 

L73.8 Druge opredeljene spremembe dlačnolojničnega mešička 
Navadno vnetje dlačnolojničnega mešička na bradi (sycosis barbae) 

L73.9 Sprememba dlačnolojničnega mešička, neopredeljena 

L74 Spremembe ekrinih žlez znojnic 

Izključeno:  prekomerno znojenje (R61.-) 

L74.0 Površinsko vnetje žlez znojnic (miliaria rubra) 

L74.1 Zastoj (zapora) v žlezah znojnicah (miliaria crystallina) 

L74.2 Globoko vnetje žlez znojnic (miliaria profunda) 
Miliaria tropicalis 

L74.3 Vnetje znojnic, neopredeljeno 

L74.4 Nezmožnost znojenja (anhidroza) 
Zmanjšana zmožnost znojenja (hipohidroza) 

L74.8 Druge spremembe ekrinih žlez znojnic 

L74.9 Sprememba ekrine žleze znojnice, neopredeljena 
Sprememba ekrine žleze znojnice BDO 

L75 Spremembe apokrinih žlez znojnic 

Izključeno: dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic) (L30.1) 

  gnojno vnetje dlačnolojničnih mešičkov v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa) (L73.2) 

L75.0 Bromhidroza (smrdeče znojenje) 

L75.1 Kromhidroza (obarvano znojenje) 

L75.2 Miliarija apokrinih žlez (zapora in vnetje apokrinih žlez) 
Fox–Fordyceova bolezen 

L75.8 Druge spremembe apokrinih žlez znojnic 

L75.9 Sprememba apokrine žleze znojnice, neopredeljena 



 

 

DRUGE SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA 
(L80–L99) 

L80 Vitiligo 

 

L81 Druge motnje pigmentacije 

Izključeno: materino znamenje BDO (Q82.5) 

  nevus (naevus) – glej Indeks 

  Peutz–Jeghersov sindrom (Q85.81) 

L81.0 Prekomerna obarvanost kože po vnetju 

L81.1 Chloasma (kloazma) 

L81.2 Pege (efelide) 

L81.3 Café au lait madeži (madeži barve bele kave) 

L81.4 Druge vrste prekomerna melaninska obarvanost 
Lentigo (ovalno oblikovana pigmentacija) 

L81.5 Pomanjkanje kožnega barvila (levkoderma), ki ni uvrščena drugje 

L81.6 Druge spremembe zaradi zmanjšane tvorbe melanina 

L81.7 Pigmentno purpurno vnetje kože 
Angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor) 

L81.8 Druge opredeljene motnje pigmentacije 
Pigmentacija (obarvanost kože) z železom  

Tetovaža (vnos barvnih drobcev v kožo) 

L81.9 Motnja pigmentacije, neopredeljena 

L82 Seboroična keratoza (starostna bradavica) 

Dermatosis papulosa nigra (seboroična keratoza pri temno pigmentiranih) 

Leser–Trelatova bolezen 

L83 Acanthosis nigricans (črnikasto zaroženevanje) 

Papillomatosis confluens et reticularis 

L84 Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci 

Otiščanec (callus)  

Kurje oko (clavus) 

L85 Druge zadebelitve vrhnjice (epidermisa) 

Izključeno:  spremembe zaradi povečanega števila kožnih celic (L91.-) 



 

 

L85.0 Pridobljena ihtioza 

Izključeno:   prirojena ihtioza (Q80.-) 

L85.1 Pridobljeno zaroženevanje [keratoderma] dlani in podplatov 

Izključeno:  dedno zaroženevanje dlani in podplatov (Q82.8) 

L85.2 Pikčasto (točkasto) zaroženevanje (keratosis punctata) (dlani in podplatov) 

L85.3 Suhost kože (xerosis cutis) 
Vnetje suhe kože 

L85.8 Druga opredeljena zadebelitev vrhnjice 
Kožni rog (cornu cutaneum) 

L85.9 Zadebelitev vrhnjice, neopredeljena 

L86* Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje 

Zaroženevanje dlačnolojničnega mešička    } zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.8†) 

Suha koža (kseroderma)                                  } 

L87 Spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico 

Izključeno:  (perforantni) obročasti granulom, (granuloma annulare (perforans)) (L92.0) 

L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans -Kyrle 
Folikularna penetrantna hiperkeratoza (zaroženevanje dlačnolojničnega mešička s penetracijo) 

L87.1 Reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen 

L87.2 Prodirajoča elastoza (elastosis perforans serpiginosa) 

L87.8 Druge spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico 

L87.9 Skozi povrhnjico prodirajoča sprememba, neopredeljena 

L88 Pyoderma gangrenosum (ulcerozno vnetje kože) 

Gangrenozni dermatitis (ulcerozno vnetje kože)  

Pyoderma phagedenicum (razpadajoča razjeda) 

L89 Dekubitus (preležanina)  

1221 

 Preležanina 

 Rana zaradi obliža 

 Opomba: Za različna mesta, pri katerih so stopnje različne, dodelite samo eno kodo, ki označuje najvišjo  

stopnjo. 

 Izključeno:  dekubitusni (trofični) ulkus materničnega vratu (N86) 

L89.0 Preležanine, stopnja I 



 

 

Preležanina, omejena samo na eritem (rdečino) 

Opomba:  Preležanina se pri koži s svetlim pigmentom pojavlja kot omejeno območje trajne rdečine  (eritem), 

medtem ko se pri temnejših tipih kože lahko pojavlja v obliki trajnih rdečih, modrih ali škrlatnih 

barvnih madežev, brez nekroze kože. 

L89.1 Preležanina, stopnja II 
Preležanina z: 

• odrgnino 

• mehurjem 

• nekrozo dela debeline kože vključno s povrhnjico in/ali usnjico (epidermisom in/ali dermisom) 

• nekrozo kože BDO 

L89.2 Preležanine, stopnja III 
Preležanine z nekrozo cele debeline kože, vključno s poškodbo ali nekrozo podkožnega tkiva, ki sega do 

spodaj ležeče fascije 

L89.3 Preležanine, stopnja IV 
Preležanina z nekrozo mišice, kosti ali opornih struktur (npr. tetive ali sklepne ovojnice) 

L89.9 Preležanina, neopredeljena 
Preležanina, stopnja ni omenjena 

L90 Atrofične spremembe kože 

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus (sklerozantni in atrofični lihen) 

Izključeno:  lichen sclerosus zunanjih spolnih organov: 

  • ženskih (N90.4) 

  • moških (N48.0) 

L90.1 Schweninger-Buzzijeva anetoderma (ohlapna makularna atrofija) 

L90.2 Anetoderma Jadassohn-Pellizzari 

L90.3 Atrophoderma Pasini Pierini 

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans (atrofično vnetje udov) 

L90.5 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva 

Priraščena brazgotina (koža) 

Brazgotina 

Iznakaženost zaradi brazgotine 

Izključeno:  hipertrofična (zadebeljena) brazgotina (L91.0) 

   keloidna brazgotina (L91.0) 

L90.50 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, neznani vzrok 
Brazgotina BDO 

L90.51 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opekline 

L90.59 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opredeljen vzrok 



 

 

L90.6 Strije, trakaste atrofije kože (striae atrophicae) 

L90.8 Druge atrofične bolezni kože 

L90.9 Atrofična bolezen kože, neopredeljena 

L91 Hipertrofične spremembe kože 

 

L91.0 Keloidna brazgotina 

Zadebeljena brazgotina  

Izključeno: keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička) (L73.0) 

  brazgotina BDO (L90.5) 

L91.00 Keloidna brazgotina, neznanega vzroka 
Keloidna brazgotina BDO 

L91.01 Keloidna brazgotina, opekline 

L91.09 Keloidna brazgotina, opredeljen vzrok 

L91.8 Druge hipertrofične spremembe kože 

L91.9 Hipertrofična sprememba kože, neopredeljena 

L92 Granulomatozne spremembe kože in podkožja 

Izključeno:  aktinični granulom (L57.5) 

L92.0 Granuloma annulare (obročasti granulom) 
Perforantni obročasti granulom (perforantni anularni granulom) 

L92.1 Necrobiosis lipoidica (počasno odmiranje celic), ki ni uvrščena drugje 

L92.2 Granuloma faciale (obrazni granulom) [eozinofilni kožni granulom] 

L92.3 Tujkov granulom kože in podkožja 

L92.8 Druge granulomatozne spremembe kože in podkožja 

L92.9 Granulomatozna sprememba kože in podkožja, neopredeljena 

L93 Lupus eritematozus (lupus erythematosus) 

Če   želimo  opredeliti  zdravilo,  če je  vzrok  zdravilo,  uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 

20). 

Izključeno:  lupus: 

  • razjedajoči, mutilantni (exedens) (A18.4) 

  • navadni (vulgaris) (A18.4) 

  skleroderma (M34.–) 

  sistemski lupus eritematozus (M32.–) 



 

 

L93.0 Erythematodes chronicus discoides (diskoidni lupus eritematozus) 
Lupus eritematozus (lupus erythematosus) BDO 

L93.1 Lupus erythematosus chronicus disseminatus superficialis (subakutni lupus eritematozus) 

L93.2 Drugi omejeni lupus eritematozus 
Lupus: 

•  erythematosus profundus (globoki lupus eritematozus) 

•  vnetje maščevja (panikulitis) 

L94 Druge lokalizirane spremembe vezivnega tkiva 

Izključeno:  sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36) 

L94.0 Lokalizirana skleroderma (otrdelost kože) [morphea] 
Omejena otrdelost kože (sclerodermia circumscripta, skleroderma) 

L94.1 Linearna skleroderma 
Skleroderma en coup de sabre (skleroderma v obliki sabljinega udarca) 

L94.2 Calcinosis cutis (nabiranje kalcijevih soli v koži) 

L94.3 Otrdevanje kože prstov (sclerodactilia) 

L94.4 Gottronove papule (bunčice) 

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans 

L94.6 Ainhum (spontano zažetje in odmrtje prstov nog) 

L94.8 Druge opredeljene lokalizirane spremembe vezivnega tkiva 

L94.9 Lokalizirana sprememba vezivnega tkiva, neopredeljena 

L95 Vaskulitis (vnetje žil), omejen na kožo, ki ni uvrščen drugje 

 

Izključeno: angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor) (L81.7)  

  Henoch(–Schönleinova) purpura (D69.0)  

  hipersenzitivni angiitis (M31.0) 

  vnetje maščevja (panikulitis) (pri): 

  •  lupusu (L93.2) 

  •  vratu in hrbta (M54.0)  

  •  BDO (M79.3) 

  •  ponavljajoče se [Weber–Christian] (M35.6)  

  nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) (M30.0)  

  revmatoidni vaskulitis (M05.2) 

  serumska bolezen (T80.6)  

  urtikarija (koprivnica) (L50.–)  

  Wegenerjeva granulomatoza (M31.3) 

L95.0 Livedo vaskulitis 
Atrophie blanche (en plaque) (vnetje in zapora arteriole) 



 

 

L95.1 Erythema elevatum diutinum (dolgotrajni dvignjeni eritem) 

L95.8 Drugi vaskulitisi, omejeni na kožo 

L95.9 Vaskulitis, omejen na kožo, neopredeljen 

L97 Ulkus (razjeda) spodnjega uda, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno: preležanina (dekubitus) (L89) 

 gangrena (R02) 

 kožne infekcije (L00–L08) 

 posebne infekcije, uvrščene v A00–B99  

 hipostatski (venozni) ulkus (I83.0, I83.2) 

L98 Druge spremembe kože in podkožja, ki niso uvrščene drugje 

L98.0 Piogeni granulom 

L98.1 Fakticijski dermatitis (vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska) 
Nevrotična razpraskanina 

L98.2 Febrilna nevtrofilna dermatoza [Sweet] 

L98.3 Eozinofilni celulitis (ponavljajoče se granulomatozno vnetje z eozinofilijo) [Wells] 

L98.4 Kronična razjeda kože, ki ni uvrščena drugje 
Kronična razjeda kože BDO  

Tropska razjeda BDO  

Razjeda kože BDO 

Izključeno: preležanina (dekubitus) (L89) 

 gangrena (R02) 

 kožne infekcije (L00–L08) 

 posebne infekcije, uvrščene v A00– B99  

 razjeda spodnjega uda NUD (L97)  

 hipostatski ulkus (I83.0, I83.2) 

L98.5 Kožne mucinoze 
Žariščna (solitarna) mucinoza 

Lichen myxoedematosus 

Izključeno:  žariščna mucinoza ustne sluznice (K13.7) 

    miksedem (testasta prepojitev z mucinom) (E03.9) 

L98.6 Druge infiltrativne spremembe (motnje odlaganja) kože in podkožja 

Izključeno:  hialinoza kože in sluznic (E78.8) 

L98.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja 

L98.9 Sprememba kože in podkožja, neopredeljena 

L99* Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje 



 

 

L99.0* Kožna amiloidoza (E85.-†)  
Lichen amyloidosus (amiloidni lišaj)  

Makulozna kožna amiloidoza 

L99.8* Druge opredeljene spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje 
Sifilitična levkoderma (apigmentna koža) (A51.3†, A52.7†) 

 

 



 

 

POGLAVJE 13 

BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA 
TKIVA 
(M00–M99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
M00–M25 Artropatije 
 M00–M03 Infekcijske artropatije 
 M05–M14 Vnetne poliartropatije 
 M15–M19 Artroze 
 M20–M25 Druge motnje sklepa 
M30–M36 Sistemske vezivnotkivne bolezni 
M40–M54 Bolezni hrbta (dorzopatije) 
 M40–M43 Deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) 
 M45–M49 Spondilopatije 
 M50–M54 Druge bolezni hrbta (dorzopatije) 
M60–M79 Motnje mehkega tkiva 
 M60–M63 Mišične motnje 
 M65–M68 Sinovijske in kitne motnje 
 M70–M79 Druge motnje mehkih tkiv 
M80–M94 Bolezni kosti (osteopatije) in hrustanca (hondropatije) 
 M80–M85 Motnje kostne gostote in zgradbe kosti 
 M86–M90 Druge bolezni kosti (osteopatije) 
 M91–M94 Bolezni hrustanca (hondropatije) 
M95–M99 Druge motnje mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 

 

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 
M01* Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
M03* Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje 
M07* Psoriatične in enteropatične artropatije 
M09* Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje 

M14*  Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
M36* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje 
M49* Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje 
M63* Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
M68* Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
M73* Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje 
M82* Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje 
M90* Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje 

 
Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

kompartment sindrom, poškodbeni (T79.6) 

zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00-O99) 

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 



 

 

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

neoplazme (C00–D48) 

simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

nekatere nepravilnosti čeljustnega sklepa (K07.6) 

MESTO MIŠIČNOSKELETNE PRIZADETOSTI 

Naslednjo podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v 

poglavju 13. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo. Različne podklasifikacije za rabo pri motnjah kolena in 

dorzopatijah.  

0  Več mest  

1  Ramenski predel  
  ključnica  akromioklavikularni  }    

  lopatica glenohumeral  }  sklepi 

   sternoklavikularni }  

2  Zgornji ud 
  humerus komolec   

3  Podlaket 
  radius zapestje  

  ulna   

4  Roka 
 zapestje sklepi med temi kostmi  

 prsti 

dlan in hrbtišče roke 

(metakarpus) 

  

5  Medenični predel in stegno  
  zadnjica kolčni sklep  

  femur sakroiliakalni sklep 

  medenica  

6  Spodnji ud  
  fibula kolenski sklep 

  tibia  

7  Gleženj in stopalo 
  stopalo gleženj  

  nart  drugi sklepi stopala  

  prsti 

 8  Drugo 
  glava 

  vrat  

  rebra 

  lobanja 

  trup 

  hrbtenica 

 9  Neopredeljeno mesto 



 

 

 

ARTROPATIJE 
(M00–M25) 
Motnje, ki prizadenejo predvsem periferne sklepe (udov) 

INFEKCIJSKE ARTROPATIJE 
(M00–M03) 

 
Opomba:    Sklop vključuje artropatije, ki jih povzročajo mikrobi. Razlikujemo naslednje etiološko sorodne tipe: 

(a) neposredno okužbo sklepa, kjer se mikroorganizmi naselijo v sinoviji, mikrobni antigen je 

prisoten v sklepu; 

(b) posredna okužba, kjer razlikujemo dve obliki: reaktivno artropatijo, kjer gre za sistemsko 

okužbo, toda v sklepu ni niti mikroorganizmov niti antigenov, in poinfekcijsko artropatijo, kjer je 

prisoten mikrobni antigen, ozdravitev organizma je različna, ni pa znakov za lokalno 

razmnoževanje mikroorganizma. 

M00 Gnojni artritis 

Glej kodo mesta 

M00.0 Stafilokokni artritis in poliartritis 

[0-9] 

M00.1 Pnevmokokni artritis in poliartritis 

[0-9] 

M00.2 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis 

[0-9] 

M00.8 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij 

 [0-9]  

Če  želimo opredeliti bakterijo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (B95–B96). 

M00.9 Gnojni artritis, neopredeljen 

 [0-9]  

Infekcijski artritis BDO 

M01* Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  artropatija pri sarkoidozi (M14.8*) 

  poinfekcijska in reaktivna artropatija (M03.–*) 

M01.0* Meningokokni artritis (A39.8†) 

 [0-9] 



 

 

M01.1* Tuberkulozni artritis (A18.0†) 

 [0-9] 

Izključeno:  hrbtenice (M49.0-*) 

M01.2* Artritis pri Lymski boreliozi (A69.2†) 

 [0-9] 

M01.3* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Artritis pri: 

•  gobavosti (lepri) [Hansenova bolezen] (A30.–†) 

•  lokaliziranih salmonelnih infekcijah (A02.2†) 

•  tifusu ali paratifusu (A01.–†)  

Gonokokni artritis (A54.4†) 

M01.4* Artritis pri rdečkah (B06.8†) 

 [0-9] 

M01.5* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Artritis pri: 

•  mumpsu (B26.8†) 

•  O'nyong–nyong vročici (A92.1†) 

M01.6* Artritis pri mikozah (B35–B49†) 

 [0-9] 

M01.8* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

M02 Reaktivne artropatije 

Glej kodo mesta 

Izključeno: Behçetova bolezen (M35.2) 

  revmatična vročica (I00) 

M02.0 Artropatija po črevesnem obvodu 

 [0-9] 

M02.1 Postdizenterična artropatija 

 [0-9] 

M02.2 Postimunizacijska artropatija 

 [0-9] 



 

 

M02.3 Reiterjeva bolezen 

 [0-9] 

M02.8 Druge reaktivne artropatije 

 [0-9] 

M02.9 Reaktivna artropatija, neopredeljena 

 [0-9] 

M03* Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

 (M01.- *) 

M03.0* Pomeningokokni artritis (A39.8†) 

 [0-9] 

Izključeno:  meningokokni artritis (M01.0-*) 

M03.1* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu 

 [0-9] 

Cluttonovi sklepi (A50.5†) 

Izključeno:  Charcotova ali tabesna artropatija (M14.6*) 

M03.2* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Poinfekcijska artropatija pri: 

•  enteritisu, ki ga povzroča Yersinia enterocolitica (A04.6†) 

•  virusnem hepatitisu (B15–B19†) 

 

Izključeno:  virusna artropatija (M01.4–M01.5*) 

M03.6* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Artropatija pri infekcijskem endokarditisu (I33.0†) 

VNETNE POLIARTROPATIJE 
(M05–M14) 

M05 Seropozitivni revmatoidni artritis 

Glej kodo mesta 

 Izključeno:  revmatična vročica (I00) 

   revmatoidni artritis: 

   • juvenilni (M08.–) 



 

 

   • hrbtenice (M45) 

M05.0 Feltyjev sindrom 

 [0-9] 

Revmatoidni artritis s povečano vranico in bezgavkami ter levkopenijo 

M05.1 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča) 

 [0-9] 

M05.2 Revmatoidni vaskulitis 

 [0-9] 

M05.3† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov 

 [0-9] 

Revmatoidni(-a): 

•  karditis (I52.8*) 

•  endokarditis (I39.–*) 

•  miokarditis (I41.8*) 

•  miopatija (G73.7*) 

•  perikarditis (I32.8*) 

•  polinevropatija (G63.6*) 

M05.8 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis 

 [0-9] 

M05.9 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen 

 [0-9] 

M06 Druge vrste revmatoidni artritis 

Glej kodo mesta 

M06.0 Seronegativni revmatoidni artritis 

 [0-9] 

M06.1 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi 

 [0-9] 

Izključeno:  Stillova bolezen BDO (M08.2-) 

M06.2 Revmatoidni burzitis 

 [0-9] 

M06.3 Revmatoidni vozlič 

 [0-9] 



 

 

M06.4 Vnetna poliartropatija 

 [0-9] 

Izključeno:  poliartritis BDO (M13.0) 

M06.8 Druge vrste revmatoidni artritis 

 [0-9] 

M06.9 Revmatoidni artritis, neopredeljen 

 [0-9] 

M07* Psoriatične in enteropatične artropatije 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  juvenilne psoriatične in enteropatične artropatije (M09.-*) 

M07.0* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija (L40.5†) 

 [0,4,7,9]  

M07.1* Mutilizirajoči artritis (L40.5†) 

 [0-9] 

M07.2* Psoriatični spondilitis (L40.5†) 

 

M07.3* Druge vrste psoriatična artropatija (L40.5†) 

 [0-9] 

M07.4* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis] (K50.-†) 

 [0-9] 

M07.5* Artropatija pri ulceroznem kolitisu (K51.-†) 

 [0-9] 

M07.6* Druge enteropatične artropatije 

 [0-9] 

M08 Juvenilni artritis 

1352 Glej kodo mesta 

 

Vključeno:  artritis pri otrocih pred 16. letom, ki traja več kot 3 mesece 

Izključeno: Feltyjev sindrom (M05.0) 

 juvenilni dermatomiozitis (M33.0) 



 

 

M08.0 Juvenilni revmatoidni artritis 

 [0-9] 

Juvenilni revmatoidni artritis z revmatoidnim faktorjem ali brez njega 

M08.1 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis 

 [0-9] 

Izključeno:  ankilozirajoči spondilitis pri odraslih (M45.0-) 

M08.2 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom 

 [0-9] 

Stillova bolezen BDO 

Izključeno:  Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi (M06.1-) 

M08.3 Juvenilni poliartritis (seronegativni) 
Kronični juvenilni poliartritis 

M08.4 Pavciartikularni juvenilni artritis 

 [0-9] 

M08.8 Druge vrste juvenilni artritis 

 [0-9] 

M08.9 Juvenilni artritis, neopredeljen 

 [0-9] 

M09* Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  artropatija pri Whipplovi bolezni (M14.8*) 

M09.0* Juvenilni artritis pri psoriazi (L40.5†) 

 [0-9] 

M09.1* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis)  (K50.-†) 

 [0-9] 

M09.2* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu (K51.-†) 

 [0-9] 

M09.8* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

M10 Protin (giht) 



 

 

Glej kodo mesta 

M10.0 Idiopatski protin 

 [0-9] 

Protinski burzitis  

Primarni protin 

Urični tof srca† (I43.8*) 

M10.1 S svincem povzročen protin 

 [0-9] 

M10.2 Z zdravili povzročen protin 

 [0-9] 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M10.3 Protin zaradi motenega delovanja ledvic 

 [0-9] 

1438 

Kodirajte tudi vsako motnjo v delovanju ledvic (N17–N19). 

M10.4 Druga vrsta sekundarnega protina 

 [0-9] 

M10.9 Protin, neopredeljen 

 [0-9] 

M11 Druge, s kristali povzročene artropatije 

Glej kodo mesta 

 

M11.0 Bolezen odlaganja hidroksiapatita 

 [0-9] 

M11.1 Družinska hondrokalcinoza 

 [0-9] 

M11.2 Druge hondrokalcinoze 

 [0-9] 

Hondrokalcinoza BDO 

M11.8 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije 

 [0-9] 



 

 

M11.9 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena 

 [0-9] 

M12 Druge specifične artropatije 

Glej kodo mesta 

Izključeno: artropatija BDO (M13.9)  

  artroza (M15–M19)  

  krikoaritenoidna artropatija (J38.7) 

M12.0 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud] 

 [0-9] 

M12.1 Kaschin-Beckova bolezen 

 [0-9] 

M12.2 Vilonodularni sinovitis (pigmentni) 

 [0-9] 

M12.3 Palindromni revmatizem 

 [0-9] 

M12.4 Intermitentna hidrartroza 

 [0-9] 

M12.5 Artropatija po poškodbi 

 [0-9] 

Izključeno:   artroza po poškodbi: 

•  BDO (M19.1) 

•  prvega karpometakarpalnega sklepa (M18.2–M18.3) 

•  kolka (M16.4–M16.5) 

•  kolena (M17.2–M17.3) 

•  drugih posameznih sklepov (M19.1) 

M12.8 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje 

 [0-9] 

Prehodna artropatija 

M13 Drugi artritisi 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  artroza (M15–M19) 

M13.0 Poliartritis, neopredeljen 



 

 

M13.1 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje 

 [1-9] 

M13.8 Druge vrste opredeljeni artritis 

 [0-9] 

Alergični artritis 

M13.9 Artritis, neopredeljen 

 [0-9] 

Artropatija BDO 

M14* Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno: artropatija pri: 

  • hematoloških motnjah (M36.2–M36.3*) 

  • hipersenzitivnih reakcijah (M36.4*) 

  • neoplazmah (M36.1*) 

  nevropatska spondilopatija (M49.4*) 

  psoriatične in enteropatične artropatije (M07.–*) 

  • juvenilna (M09.–*) 

M14.0* Protinska artropatija zaradi encimskih pomanjkljivosti in drugih podedovanih motenj 
Protinska artropatija pri: 

•  Lesch–Nyhanovem sindromu (E79.1†) 

•  boleznih srpastih eritrocitov (D57.–†) 

M14.1* S kristali povzročena artropatija pri drugih presnovnih boleznih 
S kristali povzročena artropatija pri hiperparatiroidizmu (E21.-†) 

M14.3* Lipoidni dermatoartritis (E78.8†) 

M14.4* Artropatija pri amiloidozi (E85.-†) 

M14.5* Artropatije pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metabolnih) boleznih 
Artropatija pri: 

•  akromegaliji in pituitarnem gigantizmu (E22.0†) 

•  hemokromatozi (E83.1†) 

•  hipotirozi (E00–E03†) 

•  hipertirozi [tirotoksikozi] (E05.–†) 

M14.6* Nevropatska artropatija 
Charcotova ali tabesna artropatija (A52.1†) 

Izključeno: diabetična nevropatska artropatija (E1-.61) 

M14.8* Artropatije pri drugih opredeljenih boleznih, uvrščenih drugje 
Artropatija pri: 

•  eritemu: 

• multiformnem (L51.–†) 

• nodoznem (L52†) 

•  sarkoidozi (D86.8†) 

•  Whipplovi bolezni (K90.8†) 



 

 

ARTROZE 
(M15–M19) 
 
Opomba: V tem sklopu se naziv osteoartritis uporablja kot sinonim za artrozo ali osteoartrozo. Naziv 

primarna uporabljamo, kjer ni kliničnih znakov za osnovno ali opredeljeno bolezen. 

Izključeno:     osteoartritis hrbtenice (M47.-) 

M15 Poliartroza 

Vključeno:  artroza na več kot enem mestu 

Izključeno:  obojestranska prizadetost posameznega sklepa (M16–M19) 

M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza 

M15.1 Heberdenovi vozliči (z artropatijo) 

M15.2 Bouchardovi vozliči (z artropatijo) 

M15.3 Sekundarna multipla artroza 
Poliartroza po poškodbi  

M15.4 Erozivna (osteo)artroza 

M15.8 Druge vrste poliartroza 

M15.9 Poliartroza, neopredeljena 
Generalizirani osteoartritis BDO 

M16 Artroza kolka [koksartroza] 

M16.0 Primarna artroza kolka, obojestranska 

M16.1 Druge vrste primarna artroza kolka 
Primarna artroza kolka: 

• BDO 

• enostranska 

M16.2 Artroza kolka zaradi displazije, obojestranska 

M16.3 Druge vrste displastična artroza kolka 
Displastična artroza kolka: 

• BDO 

• enostranska 

M16.4 Artroza kolka po poškodbi, obojestranska 

M16.5 Druge vrste artroza kolka po poškodbi 
Artroza kolka po poškodbi: 

• BDO 

• enostranska 

M16.6 Druge vrste sekundarna artroza kolka, obojestranska 



 

 

M16.7 Druge vrste sekundarna artroza kolka 
Sekundarna artroza kolka: 

• BDO 

• enostranska 

M16.9 Artroza kolka, neopredeljena 

M17 Artroza kolena [gonartroza] 
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M17.0 Primarna artroza kolena, obojestranska 

M17.1 Druge vrste primarna artroza kolena 
Primarna artroza kolena: 

• BDO 

• enostranska 

M17.2 Artroza kolena po poškodbi, obojestranska 

M17.3 Druge vrste artroza kolena po poškodbi 
Artroza kolena po poškodbi: 

• BDO 

• enostranska 

M17.4 Druge vrste sekundarna artroza kolena, obojestranska 

M17.5 Druge vrste sekundarna artroza kolena 
Sekundarna artroza kolena: 

• BDO 

• enostranska  

M17.9 Artroza kolena, neopredeljena 

M18 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa 

M18.0 Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska 

M18.1 Druge vrste primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa 
Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa: 

• BDO 

• enostranska 

M18.2 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi, obojestranska 

M18.3 Druge vrste artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi 
Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi: 

• BDO 

• enostranska 

M18.4 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska 

M18.5 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa 
Sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa: 

• BDO 



 

 

• enostranska 

M18.9 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, neopredeljena 

M19 Druge vrste artroza 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  artroza hrbtenice (M47.–) 

neupogljiv (rigiden)  

nožni palec (M20.2) 

poliartroza (M15.–) 

M19.0 Primarna artroza drugih sklepov 

[1-4,7-9] 

Primarna artroza BDO 

M19.1 Artroza drugih sklepov po poškodbi 

[1-4,7-9] 

Artroza po poškodbi BDO 

M19.2 Druge sekundarne artroze 

 [1-4,7-9]  

Sekundarna artroza BDO 

M19.8 Druge vrste opredeljena artroza 

[1-4,7-9] 

M19.9 Artroza, neopredeljena 

[1-4,7-9] 

DRUGE MOTNJE SKLEPA 
(M20–M25) 

Izključeno:  hrbtenični sklepi (M40–M54) 

M20 Pridobljena deformacija prstov rok in stopal 

Izključeno:  pridobljena odsotnost prstov rok in stopal (Z89.–) 

  prirojena(-e): 

  • odsotnost prstov rok in stopal (Q71.3, Q72.3) 

  • deformacije in malformacije prstov rok in stopal (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–) 

M20.0 Deformacija prsta(-ov) rok 
Boutonnièrova deformacija in deformacija v obliki labodjega vratu 

Izključeno: betičasti prsti (R68.3) 

 fibromatoza dlančne fascije [Dupuytren](M72.0) 

 zaskočeni prst (trigger finger) (M65.3) 



 

 

M20.1 Izkrivljeni nožni palec (halux valgus) (pridobljen) 
Oteklina na nogi (bunion) 

M20.2 Neupogljivi (rigidni) nožni palec 

M20.3 Druge vrste deformacija nožnega palca (pridobljena) 
Navznoter upognjen nožni palec (halux varus) 

M20.4 Druge vrste navzgor upognjenega(-ih) prsta(-ov) stopala (kladivasti prst) (pridobljen) 

M20.5 Druge vrste deformacija prsta(-ov) stopala (pridobljena) 

M20.6 Pridobljena deformacija prsta(-ov) stopala, neopredeljena 

M21 Druge vrste pridobljenih deformacij udov 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  pridobljena odsotnost uda (Z89.–) 

  pridobljene deformacije prstov roke ali stopala (M20.–) 

  prirojeno(-e): 

  • manjkanje udov (Q71–Q73) 

  • deformacije in malformacije udov (Q65–Q66, Q68– Q74) 

  ploski kolk (coxa plana) (M91.2) 

M21.0 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje 

 [0-9] 

Izključeno: položaj valgus stopala (metatarsus valgus) (Q66.6) 

talipes calcaneovalgus (Q66.4) 

M21.1 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje 

 [0-9] 

Izključeno: položaj varus stopala (metatarsus varus) (Q66.2) 

položaj varus golenice (tibia vara) (M92.5) 

M21.2 Upogibna (fleksijska) deformacija 

 [0-9] 

M21.3 Padanje zapestja ali stopala (pridobljeno) 

 [0,3,7] 

M21.4 Ploska noga [pes planus] (pridobljena) 

Izključeno:  prirojena ploska noga (Q66.5) 

M21.5 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga 

 [0,4,7]  

Izključeno:  kepasta noga, ki ni uvrščena kot pridobljena (Q66.89) 



 

 

M21.6 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge 

 [0,7]  

Izključeno:  deformacije nožnega palca (pridobljene)  (M20.1–M20.6) 

M21.7 Neenaka dolžina uda (pridobljena) 

 [0-7,9] 

M21.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov 

 [0-7,9] 

M21.9 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena 

 [0-7,9] 

M22 Okvare pogačice (patele) 

Izključeno:  izpah pogačice (S83.0) 

M22.0 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) pogačic 

M22.1 Ponavljajoči se nepopolni izpah (subluksacija) pogačice 
Patelofemoralni utesnitveni sindrom 

M22.2 Patelofemoralne motnje 

M22.3 Druge motnje pogačice 

M22.4 Zmehčanje hrustanca (hondromalacija) pogačice 
1343 

M22.8 Druge okvare pogačice 

M22.9 Okvara pogačice, neopredeljena 

M23 Notranja motnja kolena 

Izključeno:  ankiloza (M24.6) 

  sveža poškodba – glej poškodbe kolena in goleni (S80– S89) 

  deformacija kolena (M21.–)  

  okvare pogačice (M22.–) 

  disekantni osteohondritis (M93.2) 

  ponavljajoči se izpah (dislokacija) ali nepopolni izpah (subluksacija): 

  • BDO (M24.4) 

  • pogačica (M22.0–M22.1) 

 

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih 

podkategorijah v M23.–; glej tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako 

kodo. 

 

0 več mest 

1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa  



 

 

2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa 

3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa 

4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa 

5 zadnji rog lateralnega meniskusa 

6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa 

7 ovojnična vez (kapsularni ligament) 

9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa 

M23.0 Cistični meniskus 

 [0-6,9]  

M23.1 Diskoidni meniskus (prirojeni) 

 [0-6,9]  

M23.2 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe 

[0-6,9]  
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Stara ruptura v obliki ročaja košare 

M23.3 Druge motnje meniskusa 

[0-6,9]  

Degenerirani }  

Razcepljeni }  meniskus 

Zadržani }  

M23.4 Prosto telo v kolenu 

 [0-9] 

M23.5 Kronična nestabilnost kolena 

 [0-9] 

M23.6 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi 

 [0-4,7,9]  

M23.8 Druge notranje motnje kolena 

 [0-9] 

Ohlapnost kolenske vezi 

Pokajoče koleno 

M23.9 Notranja motnja kolena, neopredeljena 

 [0-9] 

M24 Druge specifične motnje sklepa 

Glej kodo mesta 



 

 

Izključeno: sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju 

 ganglion (M67.4) 

 pokajoče koleno (M23.8) 

 motnja čeljustnega sklepa (K07.6) 

M24.0 Prosto telo v sklepu 

 [0-5,7-9]  

Izključeno:  prosto telo v kolenu (M23.4-) 

M24.1 Druge motnje sklepnega hrustanca 

 [0-5,7-9] 

Izključeno: hondrokalcinoza (M11.1–M11.2)  

notranja motnja kolena (M23.–)  

metastatska kalcifikacija (E83.5)  

ohronoza (E70.2) 

M24.2 Motnja vezi 

 [0-5,7-9] 

Nestabilnost zaradi stare poškodbe vezi 

Ohlapnost vezi BDO 

Izključeno: družinska (familiarna) ohlapnost vezi (M35.7) 

 koleno (M23.5–M23.8) 

M24.3 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje 

 [0-9] 

Izključeno: izpah ali premaknjenost sklepa: 

 •  prirojena – glej prirojene malformacije in 

 deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79) 

 •  sveža poškodba – glej poškodba sklepov in vezi po telesnem področju 

 •  ponavljajoča se (M24.4) 

M24.4 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa 

 [0-9] 

Izključeno: pogačica (M22.0–M22.1) 

vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5) 

M24.5 Kontraktura sklepa 

 [0-9] 

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21) 

kontraktura kite (ovojnice) brez kontrakture sklepa (M67.1) 

Dupuytrenova kontraktura (M72.0) 

M24.6 Ankiloza sklepa 

 [0-9] 

Izključeno: hrbtenica (M43.2) 



 

 

okorelost sklepa brez ankiloze (M25.6) 

M24.7 Protruzija kolčne ponvice (acetabula) 

M24.8 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje 

 [0-5,7-9] 

Vzdražen (iritabilen) kolk 

Izključeno:  kadar vključuje sindrom iliotibialne vezi (M76.3) 

 

M24.9 Sklepna motnja, neopredeljena 

 [0-5,7-9] 

M25 Druge motnje sklepa,  ki niso uvrščene drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  nenormalnosti hoje in gibljivosti (R26.–) 

kalcifikacije: 

• burze (M71.4) 

• rame (sklepa) (M75.3) 

• kite (M65.2) 

deformacije, uvrščene pod M20–M21  

težave pri hoji (R26.2) 

M25.0 Izliv krvi v sklep (hemartros) 

 [0-9] 

Izključeno:  sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju 

M25.1 Sklepna fistula 

 [0-9] 

M25.2 Mlahav sklep 

 [0-5,7-9] 

M25.3 Druge vrste nestabilnost sklepa 

 [0-5,7-9] 

 Izključeno:  nestabilnost sklepa zaradi: 

• stare poškodbe vezi (M24.2) 

• odstranitve sklepne proteze (M96.8) 

M25.4 Sklepni izliv 

 [0-9] 

Izključeno:  hidrartroza pri frambeziji (A66.6) 



 

 

M25.5 Sklepna bolečina 

 [0-9] 

M25.6 Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje 

 [0-9] 

M25.7 Koščeni izrastek (osteofit) 

 [0-9] 

M25.8 Druge opredeljene motnje sklepa 

 [0-9] 

M25.9 Motnja sklepa, neopredeljena 

 [0-9] 

 

SISTEMSKE VEZIVNOTKIVNE BOLEZNI  
(M30–M36) 
 

Vključeno:  avtoimunska bolezen: 

 • BDO 

 •  sistemska 

 kolagenska (žilna) bolezen: 

 • BDO 

 •  sistemska 

Izključeno: antifosfolipidni sindrom (D68.6) 

    avtoimunska bolezen, posamezen organ ali posamezen tip celic (izbrati kodo za ustrezno kategorijo stanja) 

M30 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) in sorodne motnje 

M30.0 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) 

M30.1 Poliarteritis s pljučno prizadetostjo [Churg-Strauss] 
Alergični granulomatozni angiitis 

M30.2 Juvenilni poliarteritis 

M30.3 Sluzničnokožni bezgavčni sindrom [Kawasaki] 

M30.8 Druga nodoznemu poliarteritisu sorodna stanja 
Poliangiitični prekrivajoči se sindrom 

M31 Druge vrste nekrotizirajoče žilne bolezni (vaskulopatije) 

M31.0 Hipersenzitivni angiitis 
Goodpasturejev sindrom 



 

 

M31.1 Trombotična mikroangiopatija 
Trombotična trombocitopenična purpura 

M31.2 Letalni granulom midline 

M31.3 Wegenerjeva granulomatoza 
Nekrotizirajoča respiratorna granulomatoza 

M31.4 Sindrom aortnega loka [Takayasu] 

M31.5 Gigantocelični arteritis z revmatično polimialgijo 

M31.6 Druge vrste gigantocelični arteritis 

M31.7 Mikroskopski poliangiitis 
Mikroskopski poliarteritis 

Izključeno: nodozni poliarteritis (M30.0) 

M31.8 Druge opredeljene nekrotizirajoče vaskulopatije 
Hipokomplementni vaskulitis 

M31.9 Nekrotizirajoče vaskulopatije, neopredeljene 

M32 Sistemski lupus eritematozus 

Izključeno:  lupus eritematozus (diskoidni)(BDO) (L93.0) 

M32.0 Sistemski lupus eritematozus, ki ga sprožijo zdravila 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M32.1† Sistemski lupus eritematozus s prizadetostjo enega ali več organov 
Libman–Sacksova bolezen (I39.–*)  

Lupusni perikarditis (I32.8*)  

Sistemski lupus eritematozus z(s): 

•  ledvično prizadetostjo (N08.5*, N16.4*) 

•  pljučno prizadetostjo (J99.1*) 

M32.8 Druge vrste sistemski lupus eritematozus 

M32.9 Sistemski lupus eritematozus, neopredeljen 

M33 Dermatopolimiozitis 

M33.0 Juvenilni dermatomiozitis 
Juvenilni miozitis 

M33.1 Druge vrste dermatomiozitis 

M33.2 Polimiozitis 

M33.9 Dermatopolimiozitis, neopredeljen 



 

 

M34 Sistemska skleroza 

Vključeno:  skleroderma (otrdelost kože) 

Izključeno:  skleroderma (otrdelost kože): 

  • lokalizirana (cirkumskriptna) (L94.0) 

  • novorojenčka (P83.8) 

M34.0 Progresivna sistemska skleroza 

M34.1 Sindrom CR(E)ST 
Sočasnost (kombinacija) kalcinoze, Raynaudovega fenomena, motene gibljivosti požiralnika, sklerodaktilije, 

teleangiektazije. 

M34.2 Sistemska skleroza, ki jo povzročajo zdravila in kemikalije 

Če  želimo  opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M34.8 Druge oblike sistemske skleroze 
Sistemska skleroza s(z): 

•  pljučno prizadetostjo (J99.1*) 

•  miopatijo† (G73.7*) 

M34.9 Sistemska skleroza, neopredeljena 

M35 Druge vrste sistemska vezivnotkivna bolezen 

Izključeno:  reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen (L87.1) 

M35.0 Sjögrenov sindrom [sicca] 
Sjögrenov sindrom s(z): 

•  keratokonjunktivitisom† (H19.3*) 

•  pljučno prizadetostjo† (J99.1*) 

•  miopatijo† (G73.7*) 

•  ledvično tubulointersticijsko motnjo† (N16.4*) 

M35.1 Drugi prekrivajoči se sindromi 
Mešana vezivnotkivna bolezen 

Izključeno:  poliangiitični prekrivajoči se sindrom (M30.8) 

M35.2 Behçetova bolezen 

M35.3 Revmatična polimialgija 

Izključeno:  revmatična polimialgija z gigantoceličnim arteritisom (M31.5) 

M35.4 Difuzni (eozinofilni) fasciitis 

M35.5 Mnogožariščna (multifokalna) fibroskleroza 

M35.6 Ponavljajoče se (relapsno) vnetje maščevja (panikulitis) [Weber-Christian] 

Izključeno:  panikulitis: 

  •  BDO (M79.3) 



 

 

  •  lupusni (L93.2) 

M35.7 Hipermobilnostni sindrom 
Družinska (familiarna) ohlapnost vezi  

Izključeno:  Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6) 

  ohlapnost vezi BDO (M24.2) 

M35.8 Druge vrste opredeljena sistemska vezivnotkivna bolezen 

M35.9 Sistemska vezivnotkivna bolezen, neopredeljena 
Avtoimunska bolezen (sistemska) BDO  

Kolagenska (žilna) bolezen BDO 

M36* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno:  artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje (M14.-*) 

M36.0* Dermato(poli)miozitis pri neoplazmah (C00–D48†) 

M36.1* Artropatija pri neoplazmah (C00–D48†) 
Artropatija pri: 

•  levkemiji (C91–C95†) 

•  maligni histiocitozi (C96.1†) 

•  multiplem mielomu (C90.0†) 

M36.2* Hemofilična artropatija  (D66–D68†) 

M36.3* Artropatija pri drugih krvnih motnjah (D50–D76†) 

Izključeno:  artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (M36.4*) 

M36.4* Artropatija pri hipersenzitivnih reakcijah, uvrščenih drugje 
Artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (D69.0†) 

M36.8* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Sistemske vezivnotkivne bolezni pri: 

•  hipogamaglobulinemiji (D80.–†) 

•  ohronozi (E70.2†) 

 

BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) 
(M40–M54) 

 

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v 

sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glej tudi opombe. Veljavna števila so v [oklepaju] pod vsako 

kodo. 

 

0   Več mest na hrbtenici 

1   Okcipitalni–atlanto–aksialni predel 

2   Cervikalni predel 



 

 

3   Cervikotorakalni predel 

4   Torakalni predel 

5   Torakolumbalni predel 

6   Lumbalni predel 

7   Lumbosakralni predel 

8   Sakralni in sakrokokcigealni predel 

9   Neopredeljeno mesto 

DEFORMIRAJOČE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) 
(M40–M43) 

M40 Kifoza in lordoza 

Glej kodo mesta 

 

Izključeno: kifoskolioza (M41.–) 

  kifoza in lordoza: 

  •  prirojena (Q76.49) 

  •  po posegih (M96.–) 

M40.0 Posturalna (zaradi drže) kifoza 

 [0-9] 

Izključeno:  osteohondroza hrbtenice (M42.-) 

M40.1 Druge vrste sekundarna kifoza 

 [0-9] 

M40.2 Druge vrste in neopredeljena kifoza 

 [0-9] 

M40.3 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom) 

[0, 5-9] 

M40.4 Druge vrste lordoza 

 [0-9] 

 Lordoza: 

 •  pridobljena 

 •  zaradi drže (posturalna) 

M40.5 Lordoza, neopredeljena 

 [0-9] 

M41 Skolioza 

Glej kodo mesta 



 

 

Vključeno:  kifoskolioza 

Izključeno:  prirojena skolioza: 

• BDO (Q67.59) 

• zaradi kostnih malformacij (Q76.3) 

• zaradi drže (posturalna) (Q67.51)  

kifoskoliotična srčna bolezen (I27.1)  

po posegih (M96.–) 

M41.0 Infantilna idiopatska skolioza 

 [0-9] 

M41.1 Juvenilna idiopatska skolioza 

 [0-9] 

Adolescentna skolioza 

M41.2 Druge vrste idiopatska skolioza 

 [0-9] 

M41.3 Torakogena skolioza 

 [0-9] 

M41.4 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza 

 [0-9] 

Skolioza zaradi cerebralne paralize, Friedreichove ataksije, poliomielitisa, drugih živčnomišičnih motenj. 

M41.5 Druge vrste sekundarna skolioza 

 [0-9] 

M41.8 Druge oblike skolioze 

 [0-9] 

M41.9 Skolioza, neopredeljena 

 [0-9] 

M42 Osteohondroza hrbtenice 

Glej kodo mesta 

M42.0 Juvenilna osteohondroza hrbtenice 

 [0-9] 

 Calvéjeva bolezen 

 Scheuermannova bolezen 

 Izključeno:  kifoza zaradi drže (posturalna) (M40.0-) 



 

 

M42.1 Osteohondroza hrbtenice odraslih 

 [0-9] 

M42.9 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena 

 [0-9] 

M43 Druge deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  prirojena spondiloliza (Q76.22) 

prirojena spondilolisteza (Q76.21) 

polovična vretenca (hemivertebra) (Q76.3–Q76.4)  

Klippel–Feilov sindrom (Q76.1) 

lumbalizacija in sakralizacija (Q76.4) 

platispondiliza (Q76.49) 

spina bifida occulta (skrita) (Q76.0) 

ukrivljenost hrbtenice pri: 

•  osteoporozi (M80–M81) 

•  Pagetovi bolezni kosti [deformantni osteitis] (M88.–) 

M43.0 Spondiloliza 

 [0-9] 

M43.1 Spondilolisteza 

 [0-9] 

1334 

M43.2 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice 

[0-9] 

1334 

Ankiloza hrbteničnega (spinalnega) sklepa  

 Izključeno:  ankilozirajoči spondilitis (M45.0-) 

stanje po zatrditvi (artrodezi) (Z98.1) 

nezarasli zlom (psevdoartroza) po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0) 

M43.3 Ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija z mielopatijo 

M43.4 Druge vrste ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija 

M43.5 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija 

[0,2-9] 

Izključeno:  biomehanične okvare (lezije) NUD (M99.-) 

M43.6 Tortikolis 

Izključeno:  tortikolis: 

  •  prirojeni (sternomastoidni) (Q68.0) 



 

 

  •  sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju 

  •  zaradi porodne poškodbe (P15.2) 

  •  psihogeni (F45.8) 

  •  spastični (G24.3) 

M43.8 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) 

 [0-9] 

 Izključeno: kifoza in lordoza (M40.–) 

  skolioza (M41.–) 

M43.9 Deformirajoča bolezen hrbta, neopredeljena 

 [0-9] 

Ukrivljenost hrbtenice BDO 

SPONDILOPATIJE 
(M45–M49)  

M45 Ankilozirajoči spondilitis 

 [0-9] 

Glej kodo mesta 

Revmatoidni artritis hrbtenice 

Izključeno: artropatija pri Reiterjevi bolezni (M02.3) 

 Behçetova bolezen (M35.2) 

 juvenilni (ankilozirajoči) spondilitis (M08.1) 

M45.0 Ankilozirajoči spondilitis 

[0-9] 

M46 Druge vnetne spondilopatije 

Glej kodo mesta 

M46.0 Spinalna entezopatija 

 [0-9] 

Motnja nasadišč vezi in mišic na hrbtenico 

M46.1 Sakroiliitis, ki ni uvrščen drugje 

M46.2 Osteomielitis vretenca 

 [0-9] 

M46.3 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna) 

 [0-9] 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (B95–B97). 



 

 

M46.4 Discitis, neopredeljen 

 [0-9] 

M46.5 Druge infekcijske spondilopatije 

 [0-9] 

M46.8 Druge opredeljene vnetne spondilopatije 

 [0-9] 

M46.9 Vnetna spondilopatija, neopredeljena 

 [0-9] 

M47 Spondiloza 

1334 

Glej kodo mesta 

Vključeno: artroza ali osteoartritis hrbtenice degeneracija fasetnih sklepov 

M47.0† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (G99.2*) 

 [0-9] 

M47.1 Druge vrste spondiloza z mielopatijo 

 [0-9] 

 Spondilogena utesnitev hrbtnega mozga 

 Izključeno:  vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5-) 

M47.2 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo) 

 [0-9] 

M47.8 Druge vrste spondiloza 

 [0-9] 

 Cervikalna spondiloza  }  

 Lumbosakralna spondiloza } brez mielopatije ali radikulopatije 

 Torakalna spondiloza   }  

M47.9 Spondiloza, neopredeljena 

 [0-9] 

M48 Druge spondilopatije 

Glej kodo mesta 

M48.0 Spinalna stenoza 

 [0-9] 



 

 

Kavdalna stenoza 

M48.1 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier] 

 [0-9] 

Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH] 

M48.2 Hrbtenica kissing 

 [0-9] 

M48.3 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska) 

 [0-9] 

M48.4 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti 

 [0-9] 

Stresni zlom vretenca 

M48.5 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje 

 [0-9] 

 Sesedena vretenca BDO  

 Klinasta vretenca BDO 

 Izključeno: sesedena vretenca pri osteoporozi (M80.–) 

    sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju  

M48.8 Druge opredeljene spondilopatije 

 [0-9] 
Okostenevanje (osifikacija) zadajšnje vzdolžne vezi (posteriornega longitudinalnega ligamenta) 

M48.9 Spondilopatija, neopredeljena 

 [0-9] 

M49* Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  psoriatične in enteropatične artropatije (M07.-*, M09.-*) 

M49.0* Tuberkuloza hrbtenice (A18.0†) 

 [0-9] 

Pottova ukrivljenost hrbtenice 

M49.1* Brucelozni spondilitis (A23.-†) 

 [0-9] 

M49.2* Enterobakterijski spondilitis (A01–A04†) 

 [0-9] 



 

 

M49.3* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Izključeno:  nevropatska spondilopatija pri tabesu dorzalisu (M49.4-*) 

M49.4* Nevropatska spondilopatija 

 [0-9] 

 Nevropatska spondilopatija pri: 

 •  siringomieliji in siringobulbiji (G95.0†) 

 •  tabesu dorzalisu (A52.1†) 

M49.5* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Metastatski zlom vretenca (C79.5†) 

M49.8* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

DRUGE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE)  
(M50–M54) 

Izključeno:  sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem predelu discitis BDO (M46.4-) 

M50 Okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice 

Vključeno:  okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z bolečino v vratu (cervikalgijo) 

okvara medvretenčne ploščice cervikotorakalne hrbtenice 

M50.0 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z mielopatijo 

M50.1 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z radikulopatijo 

Izključeno:  brahialni radikulitis BDO (M54.13) 

M50.2 Druge vrste premik medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice 
1330 

M50.3 Druge vrste degeneracija medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice 

M50.8 Druge okvare medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice 

M50.9 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice, neopredeljena 

M51 Druge okvare medvretenčne ploščice (diskusa) 

Vključeno: okvare medvretenčne ploščice torakalne, torakolumbalne in lumbosakralne hrbtenice 

M51.0 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z mielopatijo 

M51.1† Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z radikulopatijo (G55.1*) 
Išias zaradi okvare medvretenčne ploščice 



 

 

Izključeno:  lumbalni radikulitis BDO (M54.16) 

M51.2 Druge vrste opredeljeni premik medvretenčne ploščice 
1330 

Lumbago zaradi premika medvretenčne ploščice 

M51.3 Druge vrste opredeljena degeneracija medvretenčne ploščice 

M51.4 Schmorlovi vozliči 

M51.8 Druge opredeljene okvare medvretenčne ploščice 

M51.9 Okvara medvretenčne ploščice, neopredeljena 

M53 Druge bolezni hrbta (dorzopatije), ki niso uvrščene drugje 

Glej kodo mesta 

M53.0 Cervikokranialni sindrom 
Posteriorni cervikalni simpatični sindrom 

M53.1 Cervikobrahialni sindrom 

Izključeno:  okvara medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.–) 

  sindrom torakalnega izhoda (G54.0) 

M53.2 Spinalna nestabilnost 

 [0-9] 

M53.3 Križničnotrtične okvare, ki niso uvrščene drugje 
Bolečina v trtici (kokcigodinija) 

M53.8 Druge vrste bolezni hrbta 

 [0-9] 

M53.9 Bolezen hrbta, neopredeljena 

 [0-9] 

M54 Bolečina v hrbtu (dorzalgija) 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  psihogena bolečina v hrbtu (F45.4) 

M54.0 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta 

 [0-9] 

 Izključeno:  panikulitis: 

 •  BDO (M79.3) 

 •  lupusni (L93.2) 

 •  ponavljajoči se [Weber–Christian] (M35.6) 



 

 

M54.1 Radikulopatija (okvara korenin) 

 [0-9] 

 Nevritis ali radikulitis: 

 •  brahialni BDO 

 •  lumbalni BDO 

 •  lumbosakralni BDO 

 •  torakalni BDO  

 Radikulitis BDO 

 Izključeno: nevralgija in nevritis BDO (M79.2) 

  radikulopatija z(s): 

  • okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.1) 

  • okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) lumbalne in drugih delov hrbtenice (M51.1) 

  • spondilozo (M47.2) 

M54.2 Bolečina v vratu (cervikalgija) 

Izključeno: bolečina v vratu zaradi okvare medvretenčne ploščice 

  (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.-) 

M54.3 Išias 

Izključeno: okvara ishiadičnega živca (G57.0) 

  išias: 

  • zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1) 

  • z bolečino v križu (lumbagom) (M54.4) 

M54.4 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom 
1302 

Izključeno:  ki nastane zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa)  (M51.1) 

M54.5 Bolečina v križu 
1302 

Bolečina v ledjih  

Napetost v križu  

Bolečina v križu BDO  

Izključeno: sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81) 

bolečina v križu: 

• zaradi premika medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.2) 

• z išiasom (M54.4) 

M54.6 Bolečina v torakalni hrbtenici 

Izključeno:  bolečina zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.-) 

M54.8 Druge vrste bolečina v hrbtu 

 [0-9] 

M54.9 Bolečina v hrbtu, neopredeljena 

 [0-9] 
 Bolečina v hrbtu BDO 



 

 

 

MOTNJE MEHKEGA TKIVA 
(M60–M79) 

MIŠIČNE MOTNJE  
(M60–M63)  

 Izključeno: dermatopolimiozitis (M33.–) 

  mišične distrofije in miopatije (G71–G72) 

  miopatija pri: 

  •  amiloidozi (E85.–) 

  •  nodoznem poliarteritisu (M30.0) 

  •  revmatoidnem artritisu (M05.3) 

  •  sklerodermi (M34.–) 

  •  Sjögrenovem sindromu (M35.0) 

  •  sistemskem lupusu eritematozusu (M32.–) 

M60 Miozitis 

Glej kodo mesta 

M60.0 Infekcijski miozitis 

 [0-9] 

 Tropski gnojni miozitis (piomiozitis) 

 Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

M60.1 Intersticijski miozitis 

 [0-9] 

M60.2 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje 

 [0-9] 

Izključeno:  tujkov granulom kože in podkožja (L92.3) 

M60.8 Druge vrste miozitis 

 [0-9] 

M60.9 Miozitis, neopredeljen 

 [0-9] 

M61 Mišična kalcifikacija in osifikacija 

Glej kodo mesta 

M61.0 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis 

 [0-9] 



 

 

M61.1 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis 

 [0-9] 

Progresivna osificirajoča fibrodisplazija 

M61.2 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija 

 [0-9] 

Osificirajoči miozitis pri kvadriplegiji ali paraplegiji 

M61.3 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah 

 [0-9] 

Osificirajoči miozitis pri opeklinah 

M61.4 Druge vrste mišična kalcifikacija 

 [0-9] 

 Izključeno: kalcificirajoči tendinitis: 

  • BDO (M65.2) 

  • rame (M75.3) 

M61.5 Druge vrste mišična osifikacija 

 [0-9] 

M61.9 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena 

 [0-9] 

M62 Druge mišične motnje 

Glej kodo mesta 

Izključeno: krč in spazem (R25.2)  

  mialgija (M79.1)  

  miopatija: 

  • alkoholna (G72.1) 

  • povzročena z zdravili (G72.0) 

  sindrom okorelosti (G25.8) 

M62.0 Razmaknitev (diastaza) mišice 

 [0-9] 

M62.1 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena) 

 [0-9] 

 Izključeno:  raztrganina kite (M66.–) 

 poškodbena raztrganina mišice – glej poškodba mišice po telesnem področju 

M62.2 Ishemični infarkt mišice 

 [0-9] 
Kompartment sindrom, nepoškodbeni 



 

 

Izključeno:  kompartment sindrom poškodbeni (T79.6)  

  diabetični mišični infarkt (E1-.69) 

  poškodbena ishemija mišice (T79.6)  

  Volkmanova ishemična kontraktura (T79.6) 

M62.3 Sindrom nepokretnosti (paraplegične) 

 [0-9] 

M62.4 Mišična kontraktura 

 [0-9] 

Izključeno:  kontraktura sklepa (M24.5-) 

M62.5 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje 

 [0-9] 

Nedejavnostna atrofija NUD 

M62.6 Mišična napetost 

 [0-9] 

Izključeno:  sveža poškodba – glej poškodba mišice po telesnem področju 

M62.8 Druge opredeljene mišične motnje 

 [0-9] 

Mišična (ovojnična) hernija 

M62.9 Mišična motnja, neopredeljena 

 [0-9] 

M63* Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  miopatija pri: 

•  endokrinih boleznih (G73.5*) 

•  presnovnih (metaboličnih) boleznih (G73.6*) 

M63.0* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 

[0-9] 
Miozitis pri: 

•  gobavosti (lepri) [Hansenovi bolezni] (A30.–†) 

•  sifilisu (A51.4†, A52.7†) 

M63.1* Miozitis pri infekcijah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

 Miozitis pri: 

 •  cisticerkozi (B69.8†) 

 •  shistosomiozi (bilharziozi) (B65.–†) 



 

 

 •  toksoplazmozi (B58.8†) 

 •  trihinelozi (B75†) 

M63.2* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Miozitis pri mikozi (B35–B49†) 

M63.3* Miozitis pri sarkoidozi (D86.8†) 

 [0-9] 

M63.8* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

 

SINOVIJSKE IN KITNE MOTNJE  
(M65–M68)  

M65 Sinovitis in tenosinovitis 

Glej kodo mesta 

Izključeno: kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja (M70.0) 

 sveža poškodba – glej poškodba vezi ali kite po telesnem področju 

 motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–) 

M65.0 Absces kitne ovojnice 

 [0-9] 

Če  želimo opredeliti bakterijski agens, uporabimo dodatno kodo (B95–B96). 

M65.1 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis 

 [0-9] 

M65.2 Kalcificirajoči tendinitis 

[0, 2-9] 

Izključeno:  rame (M75.3) 

   opredeljeni tendinitis (M75–M77) 

M65.3 Zaskočeni prst (trigger finger) 
Nodularna kitna bolezen 

M65.4 Tenosinovitis radialnega stiloida [de Quervain] 

M65.8 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis 

 [0-9] 



 

 

M65.9 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen 

 [0-9] 

M66 Samodejno pretrganje (spontana ruptura) sinovije in kite 

Glej kodo mesta 

Vključeno:  pretrganje ob normalnih obremenitvah tkiv z zmanjšano odpornostjo 

Izključeno:  sindrom rotatorne manšete (M75.1) 

  pretrganje ob prevelikih obremenitvah normalnega tkiva – glej poškodbo kite po telesnem 

področju 

M66.0 Predrtje poplitealne ciste 

M66.1 Pretrganje sinovije 

 [0-9] 

 Predrtje sinovijske ciste 

 Izključeno:  predrtje poplitealne ciste (M66.0) 

M66.2 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev) 

 [0-9] 

M66.3 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev) 

 [0-9] 

M66.4 Samodejno pretrganje drugih kit 

 [0-9] 

M66.5 Samodejno pretrganje neopredeljene kite 

 [0-9] 

Pretrganje na mišičnokitnem spoju, nepoškodbeno 

M67 Druge sinovijske in kitne motnje 

Glej kodo mesta 

Izključeno: fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren] (M72.0) 

  tendinitis BDO (M77.9) 

  ksantomatoza kit (E78.2) 

M67.0 Kratka Ahilova kita (pridobljena) 

M67.1 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice) 

 [0-9] 

Izključeno:  s kontrakturo sklepa (M24.5-) 

M67.2 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje 



 

 

 [0-9] 

Izključeno:  vilonodularni sinovitis (pigmentni) (M12.2) 

M67.3 Prehodni sinovitis 

 [0-9] 

Toksični sinovitis 

Izključeno:  palindromni revmatizem (M12.3) 

M67.4 Ganglion 

 [0-9] 

 Ganglion sklepa ali kite (ovojnice) 

 Izključeno: cista: 

 • sluzne vrečke (burze)  } (M71.2- M71.3-) 

 • sinovijska                                  }  

 ganglion pri frambeziji (A66.6) 

M67.8 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje 

 [0-9] 

M67.9 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena 

 [0-9] 

M68* Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

M68.0* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje 

[0-9] 

Sinovitis ali tenosinovitis pri: 

•  gonoreji (A54.4†) 

•  sifilisu (A52.7†) 

•  tuberkulozi (A18.0†) 

M68.8* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

DRUGE MOTNJE MEHKEGA TKIVA  
(M70–M79)  

M70 Motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska 

Vključeno:  okvare mehkega tkiva zaradi poklica 

Izključeno:  burzitis: 

• BDO (M71.9) 

• ramenski (M75.5) 



 

 

entezopatije (M76–M77) 

M70.0 Kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja 

M70.1 Burzitis roke 

M70.2 Olekranonski burzitis 

M70.3 Druge vrste burzitis komolca 

M70.4 Prepatelarni burzitis 

M70.5 Druge vrste burzitis kolena 

M70.6 Trohanterični burzitis 
Trohanterični tendinitis 

M70.7 Druge vrste burzitis kolka 
Ishiadični burzitis 

M70.8 Druge motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska 

M70.9 Neopredeljena motnja mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska 

M71 Druge bolezni sluznih vrečk (burzopatije) 

Glej kodo mesta 

Izključeno: oteklina na nogi (bunion) (M20.1) 

  burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–) 

  entezopatije (M76–M77) 

M71.0 Absces sluzne vrečke (burze) 

 [0-9] 

M71.1 Druge vrste infekcijski burzitis 

 [0-9] 

M71.2 Sinovijska cista poplitealne kotanje [Bakerjeva cista] 

Izključeno:  s predrtjem (z rupturo)  (M66.0) 

M71.3 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze) 

 [0-9] 

Sinovijska cista BDO 

  Izključeno:  predrtje sinovijske ciste (M66.1-) 

M71.4 Kalcinacija v sluzni vrečki 

 [0-9] 

Izključeno:  v rami (M75.3) 



 

 

M71.5 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje 

 [0-9] 

 Izključeno:  burzitis: 

  •  BDO (M71.9) 

  •  ramenski (M75.5) 

  •  tibialni kolateralni [Pellegrini–Stieda] (M76.4) 

M71.8 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije) 

 [0-9] 

M71.9 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena 

 [0-9] 

Burzitis BDO 

M72 Motnje veziva (fibroblastične motnje) 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  retroperitonealna fibromatoza (D48.3) 

M72.0 Fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren] 

M72.1 Zatrdline (blazinice) nad členki 

M72.2 Fibromatoza plantarne fascije 
Plantarni fasciitis 

M72.4 Psevdosarkomatozna fibromatoza 

 [0-9] 

Nodularni fasciitis 

M72.6 Nekrotizirajoči fasciitis 

[0-9] 

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97). 

M72.8 Druge motnje veziva 

 [0-9] 

 Absces fascij 

 Izključeno:  fasciitis: 

   •  difuzni (eozinofilni) (M35.4) 

   •  nekrotizirajoči (M72.6) 

   •  nodularni (M72.4) 

   •  perirenalni: 

   • BDO (N13.5) 

   • z infekcijo (N13.6) 

   •  plantarni (M72.2) 



 

 

M72.9 Motnja veziva, neopredeljena 

 [0-9] 

 Fasciitis BDO  

 Fibromatoza BDO 

M73* Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

M73.0* Gonokokni burzitis (A54.4†) 

 [0-9] 

M73.1* Sifilitični burzitis (A52.7†) 

 [0-9] 

M73.8* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

M75 Okvare (lezije) rame 

Izključeno:  sindrom rama–roka (G58.11) 

M75.0 Adhezivni kapsulitis rame 
Zamrzla rama 

Periartritis rame 

M75.1 Sindrom rotatorne manšete 
Natrganje ali pretrganje (popolno)(nepopolno) rotatorne manšete ali supraspinatorja, ki ni posledica poškodbe 

Sindrom supraspinatorja 

M75.2 Bicipitalni tendinitis 

M75.3 Kalcificirajoči tendinitis rame 
Kalcinirana ramenska sluzna vrečka (burza) 

M75.4 Sindrom udarjene rame (impingement syndrome) 

M75.5 Burzitis rame 

M75.8 Druge ramenske okvare  

M75.9 Ramenska okvara, neopredeljena 

M76 Entezopatije spodnjega uda, razen stopala 

 Opomba: Samo navidez specifičen naziv burzitis, kapsulitis in tendinitis uporabljamo brez razlik za razne 

bolezni perifernih ligamentnih ali mišičnih spojev; pri večini od teh stanj gre za entezopatijo, kar je 

splošen naziv za okvare teh mest. 

Izključeno:  burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.-) 



 

 

M76.0 Glutealni tendinitis 

M76.1 Tendinitis psoasa 

M76.2 Trnasti izrastek črevničnega grebena 

M76.3 Sindrom iliotibialne vezi 

M76.4 Tibialni kolateralni burzitis [Pellegrini-Stieda] 

M76.5 Tendinitis pogačice (patele) 

M76.6 Tendinitis Ahilove kite 
Burzitis Ahilove kite 

M76.7 Peronealni tendinitis 

M76.8 Druge entezopatije spodnjega uda, razen stopala 
Sindrom prednje tibialne lože 

Tendinitis zadnje tibialne lože 

M76.9 Entezopatija spodnjega uda, neopredeljena 

M77 Druge entezopatije 

Izključeno: burzitis: 

 •  BDO (M71.9) 

 •  zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–) 

 koščeni izrastek (osteofit) (M25.7) 

 spinalna entezopatija (M46.0) 

M77.0 Medialni epikondilitis 

M77.1 Lateralni epikondilitis 
Teniški komolec 

M77.2 Periartritis zapestja 

M77.3 Trnasti izrastek petnice  

M77.4 Bolečina v predelu stopala (metatarzalgija) 

Izključeno:  Mortonova metatarzalgija (G57.6) 

M77.5 Druge vrste entezopatija stopala 

M77.8 Druge entezopatije, ki niso uvrščene drugje 

M77.9 Entezopatija, neopredeljena 
Kostni trnasti izrastki BDO  

Kapsulitis BDO 

Periartritis BDO  

Tendinitis BDO 

M79 Druge motnje mehkega tkiva, ki niso uvrščene drugje 



 

 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  bolečina v mehkih delih, psihogena (F45.4) 

M79.0 Revmatizem, neopredeljen 

 [0-9] 

Izključeno:  fibromialgija (M79.7-) 

M79.1 Mialgija 

 [0-9] 

Izključeno:  miozitis (M60.-) 

M79.2 Nevralgija in nevritis, neopredeljena 

 [0-9] 

Izključeno: mononevropatije (G56–G58) 

 radikulitis: 

 • brahialni BDO  }  

 • lumbosakralni BDO   } (M54.1) 

 • BDO   }  

 išias (M54.3–M54.4) 

M79.3 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen 

 [0-9] 

 Izključeno: panikulitis: 

 • lupusni (L93.2) 

 • vratu in hrbta (M54.0) 

 • ponavljajoči se (relapsni) [Weber–Christian] (M35.6) 

M79.4 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice 

 [0-9] 

M79.5 Zaostal tujek v mehkem tkivu 

 [0-9] 

Izključeno:  tujkov granulom: 

 • kože in podkožja (L92.3) 

 • mehkega tkiva (M60.2) 

M79.6 Bolečina v udu 

[0-7,9] 

Izključeno: kavzalgija (kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II): 

  • spodnjega uda (G57.7) 

  • zgornjega uda (G56.4) 

  kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I: 

  • spodnjega uda (G58.12) 

  • zgornjega uda (G58.11) 



 

 

M79.7 Fibromialgija 

[0-9] 

Fibromiozitis 

Fibrozitis 

Miofibrozitis 

M79.8 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva 

 [0-9] 

M79.9 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena 

 [0-9] 

 

BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) IN HRUSTANCA (HONDROPATIJE) 
(M80–M94) 

MOTNJE GOSTOTE IN ZGRADBE KOSTI  
(M80–M85)  

M80 Osteoporoza s patološkim zlomom 

Glej kodo mesta 

Vključeno:  osteoporotično sesedeno in klinasto vretence 

Izključeno:  sesedena vretenca BDO (M48.5)  

  patološki zlom BDO (M84.4)  

  klinasta vretenca BDO (M48.5) 

M80.0 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.1 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.4 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 



 

 

M80.5 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.8 Druge osteoporoze s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M80.9 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom 

 [0-9] 

M81 Osteoporoza brez patološkega zloma 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  osteoporoza s patološkim zlomom (M80.-) 

M81.0 Pomenopavzna osteoporoza 

 [0-9] 

M81.1 Osteoporoza po ooforektomiji 

 [0-9] 

M81.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza 

 [0-9] 

Izključeno:  Sudeckova atrofija (M89.0-) 

M81.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporoza 

 [0-9] 

M81.4 Z zdravili povzročena osteoporoza 

 [0-9] 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M81.5 Idiopatska osteoporoza 

 [0-9] 

M81.6 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne) 

 [0-9] 

Izključeno:  Sudeckova atrofija (M89.0-) 

M81.8 Druge osteoporoze 

 [0-9] 

Starostna (senilna) osteoporoza 

M81.9 Osteoporoza, neopredeljena 



 

 

 [0-9] 

M82* Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

M82.0* Osteoporoza pri multipli mielomatozi (C90.0†) 

 [0-9] 

M82.1* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez (E00–E34†) 

 [0-9] 

M82.8* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

M83 Osteomalacija pri odraslih 

Glej kodo mesta 

Izključeno:  osteomalacija: 

  • pri otrocih in mladostnikih (E55.0) 

  • rezistentna na vitamin D (E83.3)  

  renalna osteodistrofija (N25.0)  

  rahitis (aktivni) 

  • BDO (E55.0) 

  • kasne posledice (sekvele) (E64.3) 

  • rezistenten na vitamin D (E83.3) 
 

M83.0 Poporodna osteomalacija 

 [0-9] 

M83.1 Senilna osteomalacija 

 [0-9] 

M83.2 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije 

 [0-9] 

Pooperativna malabsorpcijska osteomalacija pri odraslih 

M83.3 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti 

 [0-9] 

M83.4 Aluminijska bolezen kosti 

 [0-9] 

M83.5 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih 

 [0-9] 



 

 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M83.8 Druge vrste osteomalacija odraslih 

 [0-9] 

M83.9 Osteomalacija odraslih, neopredeljena 

 [0-9] 

M84 Motnje zveznosti (kontinuitete) kosti 

Glej kodo mesta 

M84.0 Slabo zarasel zlom 

 [0-9] 

M84.1 Nezarasel zlom (psevdoartroza) 

 [0-9] 

Izključeno:  psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0) 

M84.2 Zakasnelo zraščanje zloma 

 [0-9] 

M84.3 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje 

 [0-9] 

Stresni zlom BDO 

Izključeno:  stresni zlom vretenca (M48.4-) 

M84.4 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje 

 [0-9] 

 Patološki zlom BDO 

 Izključeno:  sesedena vretenca NUD (M48.5) 

     patološki zlom pri osteoporozi (M80.–) 

M84.8 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti 

 [0-9] 

M84.9 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena 

 [0-9] 

M85 Druge motnje gostote in zgradbe kosti 

Glej kodo mesta 

Izključeno: osteogenesis imperfecta (Q78.0)  

  osteopetroza (Q78.2)  



 

 

  osteopoikiloza (Q78.8) 

  poliostotična fibrozna displazija (Q78.1) 

M85.0 Fibrozna displazija (monostotična) 

 [0-9] 

Izključeno:  fibrozna displazija čeljustne kosti (K10.8) 

M85.1 Skeletna fluoroza 

 [0-9] 

M85.2 Hiperostoza lobanje 

M85.3 Kondenzirajoči osteitis 

 [0-9] 

M85.4 Solitarna kostna cista 

[1-9] 

Izključeno:  solitarna čeljustna cista (K09.1–K09.2) 

M85.5 Anevrizemska kostna cista 

 [0-9] 

Izključeno:  anevrizemska čeljustna cista (K09.2) 

M85.6 Druge vrste kostna cista 

 [0-9] 

 Izključeno:  čeljustna cista NUD (K09.1–K09.2) 

   generaliziran fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti] (E21.0) 

M85.8 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti   

 [0-9] 

 Kostna hiperostoza, razen lobanje 

 Osteoskleroza, pridobljena 

 Izključeno: difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH] (M48.1-) 

    osteoskleroza: 

   • prirojena (Q77.4) 

    • mielofibroza (D75.8) 

M85.9 Motnja gostote in zgradbe kosti, neopredeljena 

 [0-9] 

DRUGE BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) 
(M86–M90) 

Izključeno:  osteopatije po posegih (M96.-) 



 

 

M86 Osteomielitis 

Glej kodo mesta 

Če  želimo  opredeliti  povzročitelja infekcije,  uporabimo  dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  osteomielitis: 

• zaradi salmonele (A01–A02) 

• čeljusti (K10.2) 

• vretenca (M46.2) 

M86.0 Akutni hematogeni osteomielitis 

 [0-9] 

M86.1 Druge vrste akutni osteomielitis 

 [0-9] 

M86.2 Subakutni osteomielitis 

 [0-9] 

M86.3 Kronični multifokalni osteomielitis 

 [0-9] 

M86.4 Kronični osteomielitis z drenažno votlino 

 [0-9] 

M86.5 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis 

 [0-9] 

M86.6 Druge vrste kronični osteomielitis 

 [0-9] 

M86.8 Druge vrste osteomielitis 

 [0-9] 

Brodiejev absces 

M86.9 Osteomielitis, neopredeljen 

 [0-9] 

 Infekcija kosti BDO 

 Periostitis brez omembe osteomielitisa 

M87 Osteonekroza 

Glej kodo mesta 

Vključeno:  avaskularna kostna nekroza  

Izključeno:  osteohondropatije (M91–M93) 



 

 

M87.0 Idiopatična aseptična kostna nekroza 

 [0-9] 

M87.1 Osteonekroza zaradi zdravil 

 [0-9] 

Če  želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

M87.2 Osteonekroza po predhodni poškodbi 

 [0-9] 

M87.3 Druge vrste sekundarna osteonekroza 

 [0-9] 

M87.8 Druge vrste osteonekroza 

 [0-9] 

M87.9 Osteonekroza, neopredeljena 

 [0-9] 

M88 Pagetova bolezen kosti [deformantni osteitis] 

Glej kodo mesta 

M88.0 Pagetova bolezen lobanje 

M88.8 Pagetova bolezen drugih kosti 

[0-8] 

Izključeno: Pagetova bolezen lobanje (M88.0) 

M88.9 Pagetova bolezen, neopredeljena 

M89 Druge bolezni kosti 

Glej kodo mesta 

M89.0 Algonevrodistrofija 

 [0-9] 

Sudeckova atrofija 

Izključeno: kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I (G58.1-) 

M89.1 Ustavitev epifizealne rasti 

 [0-9] 

M89.2 Druge motnje kostnega razvoja in rasti 



 

 

 [0-9] 

M89.3 Hipertrofija kosti 

 [0-9] 

M89.4 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija 

 [0-9] 

Marie–Bambergerjeva bolezen  

Pahidermoperiostoza 

M89.5 Osteoliza 

 [0-9] 

M89.6 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu) 

 [0-9] 

Če želimo opredeliti predhodni poliomielitis, uporabimo dodatno kodo (B91). 

M89.8 Druge opredeljene bolezni kosti 

 [0-9] 

Infantilna kortikalna hiperostoza  

Popoškodbena subperiostalna osifikacija 

M89.9 Bolezen kosti, neopredeljena 

 [0-9] 

M90* Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje 

Glej kodo mesta 

M90.0* Kostna tuberkuloza (A18.0†) 

 [0-9] 

Izključeno:  tuberkuloza hrbtenice (M49.0-*) 

M90.1* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Sekundarni sifilitični periostitis (A51.4†) 

M90.2* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Osteomielitis: 

•  ehinokokni (B67.2†) 

•  gonokokni (A54.4†) 

•  salmonelni (A02.2†) 

Sifilitična osteopatija ali osteohondropatija (A50.5†, A52.7†) 



 

 

M90.3* Osteonekroza pri kesonski bolezni (T70.3†) 

 [0-9] 

Osteonekroza pri dekompresijski bolezni (T70.3†) 

M90.4* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije (D50–D64†) 

 [0-9] 

M90.5* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

M90.6* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah (C00–D48†) 

 [0-9] 

Deformirajoči osteitis pri malignih neoplazmah kosti (C40–C41†) 

M90.7* Zlom kosti pri neoplazmah (C00–D48†) 

 [0-9] 

Izključeno:  sesedeno vretence pri neoplazmah (M49.5-*) 

M90.8* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 [0-9] 

Osteopatija pri renalni osteodistrofiji (N25.0†) 

Izključeno: diabetična osteopatija (E1-.61) 

BOLEZNI HRUSTANCA (HONDROPATIJE)  
(M91–M94)  

Izključeno:  hondropatije po posegih (M96.-) 

M91 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice 

Izključeno:  zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi) (M93.0) 

M91.0 Juvenilna medenična osteohondroza 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  ponvice (acetabuluma) 

•  črevničnega grebena [Buchanan] 

•  ishiopubične sinhondroze [van Neck] 

• sramnične simfize [Pierson] 

M91.1 Juvenilna osteohondroza glavice stegnenice (Legg-Calvé-Perthes) 

M91.2 Ploski kolk (coxa plana) 
Deformacija kolka zaradi predhodne juvenilne osteohondroze 

M91.3 Lažna kolčna bolečina (psevdokoksalgija) 

M91.8 Druge vrste juvenilna osteohondroza kolka in medenice 



 

 

Juvenilna osteohondroza po zmanjšanju prirojene dislokacije kolka 

M91.9 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice, neopredeljena 

M92 Druge vrste juvenilna osteohondroza 

M92.0 Juvenilna osteohondroza nadlahtnice (humerusa) 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  glavice nadlahtnice [Panner] 

•  glave nadlahtnice [Haas] 

M92.1 Juvenilna osteohondroza koželjnice (radiusa) in podlahtnice (ulne) 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  spodnjega dela podlahtnice [Burns] 

•  glave  koželjnice [Brailsford] 

M92.2 Juvenilna osteohondroza roke 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  lunatne kosti [Kienböck] 

•  glavic metakarpalnih kosti [Mauclaire] 

M92.3 Druge vrste juvenilna osteohondroza zgornjega uda 

M92.4 Juvenilna osteohondroza pogačice (patele) 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  primarnega centra pogačice [Köhler] 

•  sekundarnega centra pogačice [Sinding Larsen] 

M92.5 Juvenilna osteohondroza golenice (tibije) in piščali (fibule) 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  proksimalnega dela golenice [Blount] 

•  goleničnega tuberkla [Osgood–Schlatter] 

Položaj varus golenice (tibia vara) 

M92.6 Juvenilna osteohondroza narti (tarzusa) 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  petnice [Sever] 

•  zunanjega goleničnega dela [Haglund] 

•  skočnice (talusa) [Diaz] 

•  stopalne čolničaste kosti (tarzalne navikularke) [Köhler] 

M92.7 Juvenilna osteohondroza stopala 
Osteohondroza (juvenilna): 

•  pete metatarzalne kosti [Iselin] 

•  druge metatarzalne kosti [Freiberg] 

M92.8 Druge vrste opredeljena juvenilna osteohondroza 
Apofizitis petnice 

M92.9 Juvenilna osteohondroza, neopredeljena 
Apofizitis   }  

Epifizitis   } opredeljeni kot juvenilni, z neopredeljenim mestom 

Osteohondritis  }  

Osteohondroza   }  



 

 

M93 Druge osteohondropatije 

Izključeno:  osteohondroza hrbtenice (M42.-) 

M93.0 Zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi) 

M93.1 Kienböckova bolezen pri odraslih 
Osteohondroza lunatne kosti zapestja pri odraslem 

M93.2 Disekantni osteohondritis 

M93.20 Disekantni osteohondritis, na več mestih 

M93.21 Disekantni osteohondritis, ramenski obroč 

M93.22 Disekantni osteohondritis, nadlaht 

M93.23 Disekantni osteohondritis, podlaht 

M93.24 Disekantni osteohondritis, roka 

M93.25 Disekantni osteohondritis, medenica in stegno 

M93.26 Disekantni osteohondritis, golen 

M93.27 Disekantni osteohondritis, gleženj in stopalo 

M93.29 Disekantni osteohondritis, mesto, ki ni uvrščeno drugje 

M93.8 Druge opredeljene osteohondropatije 

M93.9 Osteohondropatija, neopredeljena 
Apofizitis   }  

Epifizitis   } ne pri odraslih, ne juvenilni, z neopredeljenim mestom 

Osteohondritis  }  

Osteohondroza  }  

M94 Druge bolezni hrustanca 

Glej kodo mesta 

M94.0 Sindrom hrustančno-rebrnega spoja [Tietze] 
Kostohondritis 

M94.1 Ponavljajoči se (relapsni) polihondritis 

M94.2 Hondromalacija 

 [0-9] 

Izključeno:  hondromalacija pogačice (M22.4) 

M94.3 Hondroliza 

 [0-9] 



 

 

M94.8 Druge opredeljene bolezni hrustanca 

 [0-9] 

M94.9 Bolezen hrustanca, neopredeljena 

 [0-9] 

 

DRUGE MOTNJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN  VEZIVNEGA TKIVA  
(M95–M99) 

M95 Druge pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 

Izključeno:  pridobljeno(-a): 

  •  manjkanje udov in organov (Z89–Z90) 

  •  deformacija udov (M20–M21) 

  prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79) 

  deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) (M40–M43) 

  dentofacialne anomalije [vključno z nepravilnostmi griza] (K07.–) 

  mišičnoskeletne motnje po posegih (M96.–) 

M95.0 Pridobljena deformacija nosu 

Izključeno:  deviacija nosnega pretina (J34.2) 

M95.1 Cvetačasto uho 

Izključeno:  druge pridobljene deformacije ušesa (H61.1) 

M95.2 Druge vrste pridobljena deformacija glave 

M95.3 Pridobljena deformacija vratu 

M95.4 Pridobljena deformacija prsnega koša in rebra 

M95.5 Pridobljena deformacija medenice 

Izključeno:  oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.-) 

M95.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema 

M95.9 Pridobljena deformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena 

M96 Mišičnoskeletne motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: artropatija po črevesnem obvodu (M02.0)  

motnje, povezane z osteoporozo (M80–M81)  

prisotnost funkcionalnih vsadkov in drugih pripomočkov (Z95–Z97) 

M96.0 Psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) 

M96.1 Sindrom po laminektomiji, ki ni uvrščen drugje 
1344 



 

 

M96.2 Kifoza po obsevanju (postradiacijska) 

M96.3 Postlaminektomijska kifoza 

M96.4 Lordoza po kirurškem posegu 

M96.5 Skolioza po obsevanju (postradiacijska) 

M96.6 Kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče 

Izključeno:  zapleti zaradi notranjih ortopedskih pripomočkov, vsadkov ali presadkov (T84.-) 

M96.8 Druge mišičnoskeletne okvare po posegih 
Sklepna nestabilnost zaradi odstranitve sklepne proteze 

M96.9 Mišičnoskeletna motnja po posegu, neopredeljena 

M99 Biomehanične okvare (lezije), ki niso uvrščene drugje 

1335 

Opomba:  Kategorije ne smemo uporabljati, če stanje lahko uvrstimo drugam. 

M99.0 Segmentna in somatična motnja funkcije 

M99.1 Subluksacijski kompleks (hrbtenični) 

M99.2 Subluksacijska zožitev živčnega kanala 

M99.3 Kostna zožitev živčnega kanala 

M99.4 Vezivnotkivna zožitev živčnega kanala 

M99.5 Zožitev živčnega kanala zaradi medvretenčne ploščice (diskusa) 

M99.6 Kostna in subluksacijska zožitev medvretenčne odprtine 

M99.7 Vezivnotkivna in diskalna zožitev medvretenčne odprtine 

M99.8 Druge biomehanične okvare 

M99.9 Biomehanična okvara, neopredeljena 

 



 

 

POGLAVJE 14 

BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL   
(N00–N99) 

 
To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

N00–N08 Bolezni glomerulov 

N10–N16 Ledvične tubulointersticijske bolezni 

N17–N19 Ledvična odpoved 

N20–N23 Urolitiaza (kamni v sečilih) 

N25–N29  Druge motnje ledvic in sečevodov 

N30–N39 Druge bolezni sečil 

N40–N51 Bolezni moških spolnih organov 

N60–N64 Motnje dojke 

N70–N77 Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov 

N80–N98 Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta 

N99 Druge motnje sečil in spolovil 

 
Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije: 

N08* Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

N16* Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

N22* Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje 

N29* Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje 

N33* Motnje sečnega mehurja pri boleznih, uvrščenih drugje 

N37*             Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje 

N51* Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 

N74* Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje 

N77* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 

 nekatere infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99) 

 zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) 

 prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 neoplazme (C00–D48) 

 simptomi, znaki ter drugi nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) 

BOLEZNI GLOMERULOV   
(N00–N08) 
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Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo (poglavje 20). 



 

 

Če želimo opredeliti odpoved ledvic, uporabimo dodatno kodo, akutno (N17) ali neopredeljeno (N19). 

Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.- 

Izključeno:  hipertenzivna ledvična bolezen (I12.-)  
 

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu razvrščajo morfološke spremembe in jih uporabljamo pri kategorijah N00–N07. 

Podrazdelitev  .0–.8 normalno ne uporabljamo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali z obdukcijo). 

Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome. 

 

 

.0  minimalne glomerulne nenormalnosti 
 Bolezni minimalnih sprememb 

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije 
Fokalna in segmentalna: 

•  hialinoza 

•  skleroza 

Fokalni glomerulonefritis 

.2 difuzni membranski glomerulonefritis 

.3 difuzni mezangijski proliferacijski glomerulonefritis 

.4  difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis 

.5  difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis 
 Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 1 in 3, ali NUD 

.6  bolezni gostih (intramembranskih)  depozitov 

 Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2 

.7  difuzni glomerulonefritis s polmeseci 
 Ekstrakapilarni glomerulonefritis 

.8  druge vrste 
 Proliferativni glomerulonefritis BDO 

.9  neopredeljen 

N00 Akutni nefritični sindrom 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  akutni(-a): 

  •  glomerulna bolezen 

  •  glomerulonefritis 

  •  nefritis 

  •  ledvična bolezen BDO 

Izključeno:  akutni tubulointersticijski nefritis (N10) 

  nefritični sindrom BDO (N05.–) 

N01 Naglo napredujoči nefritični sindrom 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  naglo napredujoča(-i): 

  •  glomerulna bolezen 

  •  glomerulonefritis 



 

 

  •  nefritis 

Izključeno:  nefritični sindrom BDO (N05.-) 

N02 Rekurentna in persistentna hematurija 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  hematurija: 

•  benigna (familiarna)(otroška) 

•  z morfološko lezijo opredeljeno v podrazdelitvah .0–.8 

Izključeno:  hematurija BDO (R31) 
sindrom ledvene bolečine/hematurije (N39.81) 

N03 Kronični nefritični sindrom 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  kronična(-i): 

  •  glomerulna bolezen 

  •  glomerulonefritis 

  • nefritis 

Izključeno: kronični tubulointersticijski nefritis (N11.–)  

      difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–)  

    nefritični sindrom BDO (N05.–) 

N04 Nefrotični sindrom 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  prirojeni nefrotični sindrom lipoidna nefroza 

N05 Neopredeljeni nefritični sindrom 

Glej podrazdelitve 

Vključeno: glomerulna bolezen  }  

 glomerulonefritis  } BDO 

 nefritis   }  

 nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8  

Izključeno: nefropatija BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9) 

 ledvična bolezen BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9) 

 tubulointersticijski nefritis BDO (N12) 

N06 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  proteinurija (izolirana)(ortostatična)(persistentna) z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8: 

Izključeno:  proteinurija: 

  • BDO (R80) 

  • Bence Jonesova (R80) 



 

 

  • nosečnostna (O12.1) 

  • izolirana BDO (R80) 

  • ortostatska BDO (N39.2) 

  • persistentna BDO (N39.1) 

N07 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje 

Glej podrazdelitve 

Izključeno: Alportov sindrom (Q87.81) 

 hereditarna amiloidna nefropatija (E85.0)  

 sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)  

 heredofamiliarna nenevropatična amiloidoza (E85.0) 

N08* Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

Vključeno:  nefropatija pri boleznih, uvrščenih drugje 

Izključeno:  ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje (N16.-*) 

N08.0* Glomerulne motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Glomerulne motnje pri: 

• mumpsu (B26.8†) 

• malariji, ki jo povzroča Plasmodium malariae (B52.0†) 

• shistosomiozi [bilharziozi] (B65.–†) 

• sepsi (A40–A41†) 

• septikemiji (A40–A41†) 

• strongiloidozi (B78.–†) 

• sifilisu (A52.7†) 

N08.1* Glomerulne motnje pri neoplastičnih boleznih 
Glomerulne motnje pri: 

• multiplem mielomu (C90.0†) 

• Waldenströmovi makroglobulinemiji (C88.0†) 

N08.2* Glomerulne motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma 
Glomerulne motnje pri: 

• krioglobulinemiji (D89.1†) 

• diseminirani intravaskularni koagulaciji [DIK] (D65†) 

• hemolitično-uremičnem sindromu (D59.3†) 

• Henoch(-Schönleinovi) purpuri (D69.0†) 

• motnje s srpastimi eritrociti (D57.–†) 

N08.4* Glomerulne motnje pri drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih 
Glomerulne motnje pri: 

• amiloidozi (E85.–†) 

• Fabryjevi  (-Andersonovi) bolezni (kopičenje glikosfingolipidov) (E75.2†) 

• pomanjkanju lecitin–holesterol–aciltransferaznega encima (E78.6†) 

Izključeno:  glomerulne motnje pri sladkorni bolezni (E1-.22) 

N08.5* Glomerulopatije pri vezivnotkivnih sistemskih boleznih 
Glomerulne spremembe pri: 

• Goodpasturejevem sindromu (M31.0†) 

• mikroskopski poliangiitis (M31.7†) 



 

 

• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†) 

• trombotični trombocitopenični purpuri (M31.1†) 

• Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†) 

N08.8* Glomerulne spremembe pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Glomerulne spremembe pri subakutnem bakterijskem endokarditisu (I33.0†) 

LEDVIČNE TUBULOINTERSTICIJSKE BOLEZNI  
(N10–N16) 
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Vključeno:  pielonefritis 

Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.-. 

Izključeno:  cistični pieloureteritis (N28.8) 

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis 

Akutni: 

• infekcijski intersticijski nefritis 

•  pielitis 

•  pielonefritis 

Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N11 Kronični tubulointersticijski nefritis 

Vključeno:  kronični: 

  •  infekcijski intersticijski nefritis 

  •  pielitis 

  •  pielonefritis 

Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97) 

N11.0 Neobstruktivni refluksni kronični pielonefritis 
(Kronični) pielonefritis, pridružen (vezikoureternemu) refluksu 

Izključeno:  vezikoureterni refluks BDO (N13.7) 

N11.1 Kronični obstruktivni pielonefritis 
(Kronični) pielonefritis, pridružen: 

• anomaliji } pelviureternega ustja 

• spuščenosti } pieloureternega ustja 

• obstrukciji  } ureterja 

• strikturi  }     

Izključeno: kalkulozni pielonefritis (N20.9) 

     obstruktivna uropatija (N13.-) 

N11.8 Druge vrste kronični tubulointersticijski nefritis 
Neobstruktivni kronični pielonefritis BDO 

N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, opredeljen 



 

 

Kronični: 

• intersticijski nefritis 

• pielitis BDO 

• pielonefritis BDO 

N12 Tubulointersticijski nefritis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični 

Intersticijski nefritis BDO  

Pielitis BDO 

Pielonefritis BDO 

Izključeno:  kalkulozni pielonefritis (N20.9) 

N13 Obstruktivna in refluksna uropatija 

Izključeno: kamen v ledvici in sečevodu (ureterju) brez hidronefroze (N20.–) 

  prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda (Q62.0–Q62.3) 

  obstruktivni pielonefritis (N11.1) 

N13.0 Hidronefroza z obstrukcijo ureteropelvičnega ustja 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.1 Hidronefroza s strikturo sečevoda, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.2 Hidronefroza z obstrukcijo zaradi kamna v ledvici ali kamna v sečevodu (ureterju) 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.3 Druge in neopredeljene hidronefroze 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.4 Hidroureter 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.5 Zažetost in striktura sečevoda (ureterja) brez hidronefroze 

Izključeno:  z infekcijo (N13.6) 

N13.6 Pionefroza 
Stanja v N13.0–N13.5 z infekcijo 

Obstruktivna uropatija z infekcijo 

Če  želimo  opredeliti  povzročitelja infekcije,  uporabimo  dodatno kodo (B95–B97).  

N13.7 Uropatija zaradi vezikoureternega refluksa 
Vezikoureterni refluks: 

• BDO 

• z brazgotinami na ledvici 

Izključeno:  refluksni pielonefritis (N11.0) 



 

 

N13.8 Druge obstruktivne in refluksne uropatije 
Obstrukcija odtekanja urina iz mehurja 

Izključeno: obstrukcija ali stenoza vratu sečnega mehurja (N32.0) 

N13.9 Obstruktivna in refluksna uropatija, neopredeljena 
Obstrukcija urinskih poti BDO 

N14 Tubulointersticijske nefropatije in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine 

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

N14.0 Analgetična nefropatija 

N14.1 Nefropatija, povzročena z drugimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

N14.2 Nefropatija, povzročena z neopredeljenimi drogami, zdravili ali biološkimi snovmi 

N14.3 Nefropatija, povzročena s težkimi kovinami 

N14.4 Toksična nefropatija, ki ni uvrščena drugje 

N15 Druge ledvične tubulointersticijske bolezni 

N15.0 Balkanska nefropatija 
Balkanska endemična nefropatija 

N15.1 Renalni in perinefrični absces 

N15.8 Druge opredeljene ledvične tubulointersticijske bolezni 

N15.9 Ledvična tubulointersticijska bolezen, neopredeljena 
Infekcija ledvic BDO 

Izključeno:  infekcija sečil BDO (N39.0) 

N16* Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 

N16.0* Ledvične tubulointersticijske motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Ledvične tubulointersticijske motnje pri: 

• brucelozi (A23.–†) 

• davici (difteriji) (A36.8†) 

• salmonelozah (A02.2†) 

• sepsi (A40–A41†) 

• septikemiji (A40–A41†) 

• toksoplazmozi (B58.8†) 

N16.1* Ledvične tubulointersticijske motnje pri neoplazmah 
Ledvične tubulointersticijske motnje pri: 

• levkemiji (C91–C95†) 

• limfomih (C81–C85†, C96.–†) 

• multiplem mielomu (C90.0†) 

N16.2* Ledvične tubulointersticijske motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma 



 

 

Ledvične tubulointersticijske motnje pri: 

• mešani krioglobulinemiji (D89.1) 

• sarkoidozi (D86.–†) 

N16.3* Ledvične tubulointersticijske motnje pri metaboličnih boleznih 
Ledvične tubulointersticijske motnje pri: 

• cistinozi (E72.0) 

• glikogenozah (tezavrizmoza glikogena) (E74.0†) 

• Wilsonovi bolezni (E83.0†) 

N16.4* Ledvične tubulointersticijske motnje pri sistemskih vezivnotkivnih motnjah 
Ledvične tubulointersticijske motnje pri: 

• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†) 

• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†) 

N16.5* Ledvične tubulointersticijske motnje ob zavrnitvi presajene ledvice (T86.-†) 

N16.8* Ledvične tubulointersticijske motnje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

 

LEDVIČNA ODPOVED  
(N17–N19) 
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Če želimo opredeliti zunanji dejavnik, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

Izključeno:  prirojena ledvična odpoved (P96.0) 

  tubulointersticijske okvare in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine (N14.–) 

  ekstrarenalna uremija (R39.2)  

  hemolitično-uremični sindrom (D59.3)  

  hepatorenalni sindrom: 

  •  BDO (K76.7) 

  •  poporodni (O90.4)  

  prerenalna uremija (R39.2)  

  ledvična odpoved: 

  •  kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4) 

  •  po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4) 

  •  pooperativna (N99.0) 

  prerenalna uremija (R39.2) 

N17 Akutna ledvična odpoved 

Vključeno: akutna ledvična okvara 

N17.0 Akutna ledvična odpoved s tubulno nekrozo 
Tubulna nekroza: 

• BDO 

•  akutna 

•  ledvična 

N17.1 Akutna ledvična odpoved z akutno kortikalno nekrozo 



 

 

Kortikalna nekroza: 

• BDO 

•  akutna 

•  ledvic 

N17.2 Akutna ledvična odpoved z medularno nekrozo 
Medularna (papilarna) nekroza: 

• BDO 

•  akutna 

•  ledvic 

N17.8 Druge vrste akutna ledvična odpoved 

N17.9 Akutna ledvična odpoved, neopredeljena 

N18 Kronična ledvična odpoved 
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Uporabi dodatno kodo, če je prisotna hipertenzija. 

Uporabi dodatno kodo, če je prisotna spremljajoča bolezen. 

N18.1 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 1 
Poškodbe ledvic z normalno ali povišano stopnjo glomerulne filtracije ( 90mL/min) 

N18.2 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 2 
Poškodbe ledvic z rahlo znižano stopnjo glomerulne filtracije (60-89 mL/min) 

N18.3 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 3 
Poškodbe ledvic z zmerno znižano stopnjo glomerulne filtracije (30–59 mL/min) 

N18.4 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 4 
Poškodbe ledvic z močno znižano stopnjo glomerulne filtracije (15–29 mL/min) 

N18.5 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 5 
Kronična uremija 

Kronična ledvična odpoved: 

• pri odpovedi presadka (alograft) 

• BDO 

• na dializi 

• brez dialize ali transplantacije 

Ledvični retinitis† (H32.8*) 

Uremična: 

• apopleksija† (I68.8*) 

• demenca† (F02.8*) 

• nevropatija† (G63.8*) 

• paraliza† (G99.8*) 

• perikarditis† (I32.8*) 

N18.9 Kronična ledvična odpoved, neopredeljena 

N19 Neopredeljena ledvična odpoved 

Ledvična insuficienca BDO 

Uremija BDO 



 

 

Izključeno:  ledvična odpoved s hipertenzijo (I12.0) 

     uremija novorojenčka (P96.0) 

UROLITIAZA (KAMNI V SEČILIH) 
(N20–N23) 
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N20 Kamen v ledvici in sečevodu (ureterju) 

Izključeno:  s hidronefrozo (N13.2) 

N20.0 Kamen v ledvici 
Ledvični kamni BDO 

Kamen ali konkrement v ledvici 

Koralni kamen 

Ledvični kamen 

N20.1 Kamen v ureterju 
Kamen v sečevodu 

N20.2 Kamen v ledvici in kamen v sečevodu 

N20.9 Kamen sečil, neopredeljen 
Kalkulozni pielonefritis 

N21 Kamen v spodnjih sečilih 

Vključeno:  s cistitisom in uretritisom 

N21.0 Kamen v sečnem mehurju (sečniku) 
Kamen v divertiklu sečnega mehurja  

Kamen v sečnem mehurju 

Izključeno:  koralni kamen (N20.0) 

N21.1 Kamen v sečnici (uretri) 

N21.8 Druge vrste kamen v spodnjih sečilih 

N21.9 Kamen v spodnjih sečilih, neopredeljen 

N22* Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje 

N22.0* Kamen v sečilih pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†) 

N22.8* Kamen v sečilih pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

N23 Neopredeljene ledvične kolike 

 



 

 

DRUGE MOTNJE LEDVICE IN SEČEVODA (URETERJA)  
(N25–N29) 
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Izključeno:  z urolitiazo (N20–N23) 

N25 Motnje, ki so posledica oslabljenega delovanja ledvičnih tubulov 

Izključeno:  metabolične motnje, uvrščene v E70–E89 

N25.0 Ledvična osteodistrofija 
Azotemična osteodistrofija  

Fosfaturija kot tubulna motnja  

Ledvični(-a): 

•  rahitis 

• nizka rast 

N25.1 Nefrogeni diabetes insipidus 

N25.8 Druge motnje, ki so posledica oslabelega delovanja tubulov ledvic 
Lightwood–Albrightov sindrom 

Ledvična tubulna acidoza BDO 

Sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora  

N25.9 Motnja, ki je posledica oslabljenega delovanja tubulov ledvic, neopredeljena 

N26 Sfrknjena ledvica brez opredeljenega vzroka 

Atrofija ledvice (dokončna)  

Skleroza ledvic BDO 

Izključeno: sfrknjena ledvica ob hipertenziji (I12.–) 

difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–) 

hipertenzivna nefroskleroza (arteriolna) (arteriosklerotična) (I12.–) 

majhna ledvica zaradi neznanega vzroka (N27.–) 

N27 Majhna ledvica zaradi neznanega vzroka 

N27.0 Majhna ledvica, enostransko 

N27.1 Majhna ledvica, obojestransko 

N27.9 Majhna ledvica, neopredeljeno 

N28 Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja), ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: hidroureter (N13.4) 

  akutna ledvična bolezen BDO (N00.9) 

  preščipnjenje (povešenje) in striktura sečevoda: 

  • s hidronefrozo (N13.1) 

  • brez hidronefroze (N13.5) 

N28.0 Ishemija in infarkt ledvice 
Zaradi sprememb ledvične arterije kot: 



 

 

•  embolija 

•  obstrukcija 

•  okluzija 

•  tromboza 

Renalni infarkt 

Izključeno: Goldblattova ledvica (I70.1) 

  zaradi sprememb ledvične arterije (izvenledvični potek) kot: 

  • ateroskleroza (I70.1) 

  •  prirojena stenoza (Q27.1) 

N28.1 Cista ledvice, pridobljena 
(Multipla) (solitarna) ledvična cista, pridobljena 

Izključeno:  cistična (prirojena) bolezen ledvic (Q61.-) 

N28.8 Druge specifične motnje ledvice in sečevoda 
Hipertrofija ledvic  

Megaloureter  

Nefroptoza 

Pielitis                  }  

Pieloureteritis   } cistični 

Ureteritis                  }  

Ureterokela 

N28.9 Motnja ledvice in sečevoda, neopredeljena 
Nefropatija BDO  

Ledvična bolezen BDO 

Izključeno:  nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO, z morfološko okvaro, opredeljeno v .0–.8 (N05.-) 

N29* Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje 

N29.0* Pozni sifilis ledvic (A52.7†) 

N29.1* Druge motnje ledvice in sečevoda pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Okvare ledvice in sečevoda pri: 

• shizostomiozi (bilharziozi) (B65.–†) 

• tuberkulozi (A18.1†) 

N29.8* Druge motnje ledvice in sečevoda pri boleznih, uvrščenih drugje 
Bolezen kopičenja cistina (E72.0†) 

DRUGE BOLEZNI SEČIL 
(N30–N39) 
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Izključeno:  infekcije sečil (kot zapleti): 

    • pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) 

    • med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O23.–, O75.3, O86.2) 

N30 Cistitis (vnetje sečnega mehurja) 



 

 

Če  želimo opredeliti povzročitelja vnetja (B95–B97) ali odgovorni zunanji dejavnik (poglavje 20), uporabimo 

dodatno kodo. 

Izključeno:   prostatocistitis (N41.3) 

N30.0 Akutno vnetje sečnega mehurja 

Izključeno:  iradiacijski cistitis (N30.4) 

              trigonitis (N30.3) 

N30.1 Intersticijski cistitis (kronični) 

N30.2 Drugi kronični cistitisi 

N30.3 Trigonitis 
Uretrotrigonitis 

N30.4 Iradiacijski cistitis 

N30.8 Druge vrste cistitis 
Absces sečnega mehurja 

N30.9 Cistitis, neopredeljen 

N31 Živčnomišična (nevromuskularna) disfunkcija sečnega mehurja (sečnika), ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: spinalni mehur zaradi okvare hrbtnega mozga BDO (G95.8) 

spinalni mehur BDO (G95.8) 

zaradi poškodbe hrbtenice (G95.8) 

nevrogeni mehur zaradi sindroma kavde ekvine (G83.4) 

inkontinenca urina: 

• BDO (R32) 

•  opredeljena (N39.3–39.4) 

N31.0 Nestabilni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje 

N31.1 Refleksni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje 

N31.2 Flakcidni nevropatski mehur, ki ni uvrščen drugje 
Nevropatski mehur: 

•  atoničen (motorično)(senzorično) 

•  avtonomni 

•  brez refleksov 

N31.8 Druge vrste živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja 

N31.9 Živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja, neopredeljena 
Nevrogena disfunkcija sečnega mehurja BDO 

N32 Druge motnje sečnega mehurja (sečnika) 

Izključeno: kamen v sečnem mehurju (N21.0) 

  cistokela (N81.1) 

  herniacija ali zdrs ženskega sečnega mehurja (N81.1) 



 

 

N32.0 Obstrukcija vratu sečnega mehurja 

1420               Stenoza vratu sečnega mehurja (pridobljena) 
 

N32.1 Vezikointestinalna fistula 
Vezikorektalna fistula 

N32.2 Vezikalna fistula, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  fistula med sečnim mehurjem in ženskim genitalnim traktom (N82.0–N82.1) 

N32.3 Divertikel sečnega mehurja 
Divertikulitis sečnega mehurja 

Izključeno:  kamen v divertiklu sečnega mehurja (N21.0) 

N32.4 Ruptura sečnega mehurja (sečnika), nepoškodbena 

N32.8 Druge opredeljene motnje sečnega mehurja 
Sečni mehur: 

•  kalcificiran 

•  sfrknjen 

N32.9 Motnja sečnega mehurja, neopredeljena 

N33* Motnje sečnega mehurja (sečnika) pri boleznih, uvrščenih drugje 

N33.0* Tuberkulozni cistitis (A18.1†) 

N33.8* Motnje sečnega mehurja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Motnje sečnega mehurja pri shistosomiozi [bilharziozi]  (B65.-†) 

N34 Uretritis in uretralni sindrom 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno: Reiterjeva bolezen (M02.3) 

  uretritis pri boleznih, prenosljivih pretežno s spolnimi odnosi (A50- A64) 

  uretrotrigonitis (N30.3) 

N34.0 Absces uretre (sečnice) 
Absces: 

•  Cowperjevih žlez 

•  Littréjevih žlez 

•  periuretralni 

•  uretralni (žlez) 

Izključeno:  karunkule uretre (N36.2) 

N34.1 Nespecifični uretritis 
Uretritis: 

•  negonokokni 

•  nevenerični 

N34.2 Druge vrste uretritis 
Meatitis, uretre 



 

 

Ulkus na sečnici (na meatusu)  

Uretritis: 

• BDO 

•  pomenopavzni 

N34.3 Uretralni sindrom, neopredeljen 

N35 Striktura (zoženje) uretre (sečnice) 

Izključeno:  pooperativna striktura (zoženje) uretre (N99.1) 

N35.0 Popoškodbena striktura uretre 
Striktura uretre kot posledica: 

•  poroda 

•  poškodbe 

N35.1 Poinfekcijska striktura uretre, ki ni uvrščena drugje 

N35.8 Druge vrste striktura uretre 

N35.9 Striktura uretre, neopredeljena 
Luknjice v meatusu, BDO 

N36 Druge motnje uretre (sečnice) 

N36.0 Fistula uretre 
Rovček v poteku uretre 

Fistula: 

•  uretroperinealna 

•  uretrorektalna 

•  urinarna BDO 

Izključeno:  fistula: 

• uretroskrotalna (N50.8) 

• uretrovaginalna (N82.1) 

N36.1 Divertikel uretre 

N36.2 Karunkula uretre 

N36.3 Prolaps uretralne mukoze 
Prolaps uretre 

Uretrokela pri moškem 

Izključeno:  uretrokela, ženska (N81.0) 

N36.8 Druge opredeljene motnje uretre 

N36.9 Motnja uretre, neopredeljena 

N37* Motnje uretre (sečnice) pri boleznih, uvrščenih drugje 

N37.0* Uretritis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Kandidni uretritis (B37.4†) 



 

 

N37.8* Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje 

N39 Druge motnje sečil 

Izključeno:  hematurija: 

  • BDO (R31) 

  • rekurentna in persistentna (N02.–) 

  • z opredeljeno morfološko lezijo (N02.–) 

  proteinurija BDO (R80) 

N39.0 Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno 
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Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95– B97). 

N39.1 Persistentna proteinurija, neopredeljena 

Izključeno: kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu, v poporodnem obdobju (puerperiju) (O11–O15) 

z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–) 

N39.2 Ortostatska proteinurija, neopredeljena 

Izključeno:  z opredeljeno morfološko lezijo (N06.-) 

N39.3 Stresna inkontinenca 

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8). 

N39.4 Druge vrste opredeljena inkontinenca urina 
Overflow (preplavitvena) }  

Refleksna                            } inkontinenca 

Urgentna (ob tiščanju)   }  

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8). 

Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32) 

  inkontinenca urina: 

  • BDO (R32) 

  • neorganskega izvora (F98.0) 

N39.8 Druge opredeljene motnje sečil 

N39.81 Sindrom ledvene bolečine/hematurije 
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N39.88 Druge specifične motnje sečil 

N39.9 Motnja sečil, neopredeljena 



 

 

BOLEZNI MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV  
(N40–N51)  

N40 Hiperplazija prostate (obsečnice) 
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Adenofibromatozna hipertrofija  }   

Povečanje (benigno)  }  

Hipertrofija (benigna)   } prostate 

Krožni srednji lobus prostate, ki zapira kot preklopec izhod iz sečnega mehurja 

bstrukcija prostate BDO 

Izključeno: benigne neoplazme prostate (D29.1) 

N41 Vnetne bolezni prostate (obsečnice) 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N41.0 Akutni prostatitis 

N41.1 Kronični prostatitis 

N41.2 Absces prostate 

N41.3 Prostatocistitis 

N41.8 Druge vnetne bolezni prostate 

N41.9 Vnetna bolezen prostate, neopredeljena 
Prostatitis BDO 

N42 Druge bolezni prostate (obsečnice) 

N42.0 Kalkuloza prostate 
Prostatični kamni 

N42.1 Hiperemija in krvavitev prostate 

N42.2 Atrofija prostate 

N42.8 Druge opredeljene bolezni prostate 

N42.9 Bolezen prostate, neopredeljena 

N43 Hidrokela in spermatokela 
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Vključeno:  hidrokela semenskega povesma (funiculus spermaticus), testisa ali tunike vaginalis 

Izključeno:  prirojena hidrokela (P83.5) 

N43.0 Cistična (septirana) hidrokela 



 

 

N43.1 Okužena hidrokela 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N43.2 Druge vrste hidrokela 

N43.3 Hidrokela, neopredeljena 

N43.4 Spermatokela 

N44 Torzija testisa 

Torzija: 

• epididimisa (obmodka) 

• semenskega povesma (funiculus spermaticus) 

• testisa (moda) 
•  Morgagnijeva hidatida (epididimis)(testis) 

N45 Orhitis in epididimitis 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N45.0 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis z abscesom 
Absces epididimisa ali testisa 

N45.9 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis brez abscesa 
Epididimitis BDO Orhitis BDO 

N46 Moška neplodnost 
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Azoospermija BDO  

Oligospermija BDO 

N47 Zoženi prepucij, fimoza in parafimoza 

Adherentni (prirasli) prepucij 

Čvrsto zaraščen prepucij 

N48 Druge motnje penisa 

N48.0 Levkoplakija penisa 
Balanitis xerotica obliterans  

Kravroza penisa 

Izključeno:  karcinom penisa in situ (D07.4) 

N48.1 Balanopostitis 
Balanitis 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N48.2 Druga vnetja penisa 
Absces   }  

Tur    } kavernoznega korpusa in penisa 



 

 

Karbunkel   }  

Celulitis   }  

Kavernitis (penis) 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N48.3 Priapizem 
Boleča erekcija 

N48.4 Impotenca organskega izvora 
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  psihogena impotenca (F52.2) 

N48.5 Ulkus penisa 

N48.6 Induratio penis plastica 
Peyroniejeva bolezen  

Plastična induracija penisa  

N48.8 Druge opredeljene motnje penisa 
Atrofija  }  

Hipertrofija } kavernoznega korpusa in penisa  

Tromboza  }  

N48.9 Motnja penisa, neopredeljena 

N49 Vnetja moških spolnih organov, ki niso uvrščena drugje 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno: vnetje penisa (N48.1–N48.2) 

 orhitis in epididimitis (N45.–) 

N49.0 Vnetja semenjaka (vesicula seminalis) 
Vezikulitis BDO 

N49.1 Vnetja semenskega povesma, tunike vaginalis in deferentnega duktusa (semenovoda) 
 Vazitis 

N49.2 Vnetja skrotuma (modnika) 

N49.8 Vnetja drugih opredeljenih moških spolnih organov 
Multilokularno vnetje v moških spolnih organih 

N49.9 Vnetje neopredeljenega moškega spolnega organa 
Absces  }  

   Tur   } neopredeljenega moškega spolnega organa 

Karbunkel  }  

Cellulitis  }  

N50 Druge motnje moških spolnih organov 

Izključeno:  torzija testisa (N44) 



 

 

N50.0 Atrofija testisa 

N50.1 Vaskularne motnje moških spolnih organov 
Hematokela BDO }  

Krvavitev   } moških spolnih organov 

Tromboza   }  

N50.8 Druge opredeljene motnje moških spolnih organov 
Atrofija  }      skrotuma, semenjaka, semenskega povesma, testisa (razen atrofije), 

Hipertrofija }      tunike vaginalis in semenovoda 

Edem  }     

Ulkus }  

Hilokela, tunica vaginalis (nefilarijska) BDO  

Fistula, uretroskrotalna 

Striktura: 

•  semenskega povesma 

•  tunike vaginalis 

•  semenovoda 

N50.9 Motnja moških spolnih organov, neopredeljena 

N51* Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 

N51.0* Motnje prostate pri boleznih, uvrščenih drugje 
Prostatitis: 

•  gonokokni (A54.2†) 

•  trihomonasni (A59.0†) 

•  tuberkulozni (A18.1†) 

N51.1* Motnje testisa in epididimisa pri boleznih, uvrščenih drugje 
Klamidijski: 

•  epididimitis (A56.1†) 

•  orhitis (A56.1†)  

Gonokokni: 

•  epididimitis (A54.2†) 

•  orhitis (A54.2†) 

Tuberkuloza: 

•  epididimisa (A18.1†) 

•  testisa (A18.1†) 

N51.2* Balanitis pri boleznih, uvrščenih drugje 
Balanitis: 

•  amebni (A06.8†) 

•  kandidni (B37.4†) 

N51.8* Druge motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje 
Filarijska hilokela (tunica vaginalis) (B74.–†)  

Infekcija moškega spolnega trakta z virusom herpesa [herpes simplex] (A60.0†) 

Tuberkuloza semenjaka (A18.1†) 

MOTNJE DOJKE  
(N60–N64) 

Izključeno:  motnje dojke, povezane s porodom (O91–O92) 



 

 

N60 Benigna displazija dojke 

Vključeno:  fibrocistična mastopatija 

N60.0 Solitarna cista dojke 
Cista dojke 

N60.1 Difuzna cistična mastopatija 
Fibrocistična bolezen dojke 

Izključeno:  z epitelijsko proliferacijo (N60.3) 

N60.2 Fibroadenoza dojke 

Izključeno:  fibroadenom dojke (D24) 

N60.3 Fibroskleroza dojke 
Cistična mastopatija z epitelijsko proliferacijo 

N60.4 Ektazija mamarnega voda 

N60.8 Druge benigne displazije dojke 

N60.9 Benigna displazija dojke, neopredeljena 

N61 Vnetja dojke 

Absces (akutni)(kronični)(ne poporodni): 

• areole 

•  dojke 

Karbunkel dojke 

Mastitis (akutni)(subakutni)(ne poporodni): 

• BDO 

•  infekcijski 

  Izključeno:  infekcijski mastitis novorojenčka (P39.0) 

N62 Hipertrofija dojke 

Ginekomastija  

Hipertrofija dojke: 

• BDO 

• ekscesivna v puberteti 

N63 Neopredeljena zatrdlina v dojki 

Vozel  (vozliči) BDO v dojki 

N64 Druge motnje dojke 

N64.0 Fisura in fistula bradavice 

N64.1 Maščobna nekroza dojke 
Maščobna nekroza (segmentna) dojke 



 

 

N64.2 Atrofija dojke 

N64.3 Galaktoreja, ki ni povezana s porodom 

N64.4 Mastodinija (boleča dojka) 

N64.5 Drugi znaki in simptomi v dojki 
Zadebelitev (zatrdlina) dojke  

Izcedek iz bradavice 

Uvlečena bradavica 

N64.8 Druge opredeljene motnje dojke 
Galaktokela 

Nepopolna involucija dojke (polaktacijska) 

N64.9 Motnja dojke, neopredeljena 

VNETNE BOLEZNI ŽENSKIH MEDENIČNIH  (PELVIČNIH) ORGANOV  
(N70–N77) 

Izključeno:  vnetne bolezni, kot zaplet: 

• pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.0) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O23.–, O75.3, O85, O86.–) 

N70 Salpingitis in ooforitis 

Vključeno:  absces: 

  •  jajcevoda 

  •  jajčnika 

  •  tuboovarijski  

  piosalpinks  

  salpingoooforitis  

  tuboovarijski vnetni proces 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N70.0 Akutni salpingitis in ooforitis 

N70.1 Kronični salpingitis in ooforitis 
Hidrosalpinks 

N70.9 Salpingitis in ooforitis, neopredeljena 

N71 Vnetna bolezen maternice, razen vratu 

Vključeno: endo(mio)metritis 

 metritis  

 miometritis  

 piometra  

 maternični absces 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 



 

 

N71.0 Akutna vnetna bolezen maternice 

N71.1 Kronična vnetna bolezen maternice 

N71.9 Vnetna bolezen maternice, neopredeljena 

N72 Vnetna bolezen materničnega vratu 

Cervicitis  }  

Endocervicitis  } z erozijo ali ektropijem ali brez 

Eksocervicitis  }  

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  erozija in ektropij materničnega vratu brez cervicitisa (N86) 

N73 Druge vnetne bolezni v ženski medenični votlini 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

N73.0 Akutni parametritis 
Absces: 

• širokega ligamenta  } opredeljen kot akutni 

• parametrija  }  

Pelvični celulitis, ženski 

N73.1 Kronični parametritis 
Katero koli stanje v N73.0, opredeljeno kot kronično 

N73.2 Neopredeljeni parametritis 
Katero koli stanje v N73.0, ki ni opredeljeno niti kot akutno niti kot kronično 

N73.3 Akutni pelveoperitonitis pri ženski 

N73.4 Kronični pelveoperitonitis pri ženski 

N73.5 Pelveoperitonitis pri ženski, neopredeljen 

N73.6 Peritonealne zarastline v ženski medenični votlini 

Izključeno:  pooperativne peritonealne zarastline v ženski medenični votlini (N99.4) 

N73.8 Druge opredeljene vnetne bolezni v ženski medenični votlini 

N73.9 Vnetna bolezen v ženski medenični votlini, neopredeljena 
Okužba ali vnetje v ženski medenični votlini BDO 

N74* Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje 

N74.0* Tuberkulozno vnetje materničnega vratu (A18.1†) 

N74.1* Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini (A18.1†) 
Tuberkulozni endometritis 

N74.2* Sifilitično vnetje v ženski medenični votlini (A51.4†, A52.7†) 



 

 

N74.3* Gonokokno vnetje v ženski medenični votlini (A54.2†) 

N74.4* Klamidijsko vnetje v ženski medenični votlini (A56.1†) 

N74.8* Vnetja v ženski medenični votlini pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

N75 Bolezni Bartholinove žleze 

N75.0 Cista Bartholinove žleze 

N75.1 Absces Bartholinove žleze 

N75.8 Druge bolezni Bartholinove žleze 
Bartholinitis 

N75.9 Bolezen Bartholinove žleze, neopredeljena 

N76 Druge vrste vnetje nožnice in ženskega zunanjega spolovila 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno:  starostni (atrofični) vaginitis (N95.2) 

N76.0 Akutni vaginitis (kolpitis) 
Vaginitis BDO Vulvovaginitis: 

• BDO 

• akutni 

N76.1 Subakutni in kronični vaginitis 
Vulvovaginitis: 

•  kronični 

•  subakutni 

N76.2 Akutni vulvitis 
Vulvitis BDO 

N76.3 Subakutni in kronični vulvitis 

N76.4 Absces ženskega zunanjega spolovila 
Furunkel ženskega zunanjega spolovila 

N76.5 Ulceracija nožnice 

N76.6 Ulceracija ženskega zunanjega spolovila 

N76.8 Drugo opredeljeno vnetje nožnice in ženskega zunanjega spolovila 

N77* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje 

N77.0* Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih 
drugje 
Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri: 

•  herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†) 

•  tuberkulozi (A18.1†) 



 

 

N77.1* Vaginitis, vulvitis, vulvovaginitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje 
Vaginitis, vulvitis in vulvovaginitis pri: 

•  kandidiozi (B37.3†) 

•  herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†) 

•  infekcija s podančico (B80) 

N77.8* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 
Ulceracija ženskega  zunanjega spolovila pri Behc¸etovi bolezni (M35.2†) 

 

NEVNETNE MOTNJE ŽENSKEGA SPOLNEGA (GENITALNEGA) TRAKTA  
(N80–N98)  

N80 Endometrioza 

N80.0 Endometrioza maternice 
Adenomioza 

N80.1 Endometrioza jajčnika 

N80.2 Endometrioza jajcevoda 

N80.3 Endometrioza pelvičnega peritoneja 

N80.4 Endometrioza rektovaginalnega septuma in nožnice 

N80.5 Endometrioza črevesja 

N80.6 Endometrioza v brazgotini 

N80.8 Druge vrste endometrioza 

N80.9 Endometrioza, neopredeljena 

N81 Zdrs (prolaps) ženskih spolnih organov 

Izključeno:  zdrs ženskih spolnih organov kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali otrokovem rojstvu 

(O34.5) 

  zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda (N83.4) 

  zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji (N99.3) 

N81.0 Uretrokela, ženska 

Izključeno:  uretrokela pri: 

  • cistokeli (N81.1) 

  • zdrsu maternice (N81.2–N81.4) 

N81.1 Cistokela 
Cistokela pri uretrokeli 

Zdrs (sprednje) vaginalne stene BDO 

Izključeno:  cistokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4) 



 

 

N81.2 Nepopolni uterovaginalni zdrs 
Zdrs materničnega vratu BDO  

Zdrs maternice: 

•  prve stopnje 

•  druge stopnje 

N81.3 Popolni uterovaginalni zdrs 
Procidentia (uteri) BDO 

Zdrs maternice tretje stopnje 

N81.4 Uterovaginalni zdrs, neopredeljen 
Zdrs maternice BDO 

N81.5 Vaginalna enterokela 

Izključeno:  enterokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4) 

N81.6 Rektokela 
Zdrs zadnje vaginalne stene 

Izključeno: rektalni zdrs (K62.3) 

 rektokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4) 

N81.8 Druge vrste zdrs ženskih spolnih organov 
Nizek presredek 

Stara poškodba mišic medeničnega dna 

N81.9 Zdrs ženskih spolnih organov, neopredeljen 

N82 Fistule na ženskem spolnem traktu 

Izključeno:  vezikointestinalne fistule (N32.1) 

N82.0 Vezikovaginalna fistula 

N82.1 Druge fistule ženskih sečil in rodil 
Fistula: 

•  cervikovezikalna 

•  ureterovaginalna 

•  uretrovaginalna 

• uteroureterna 

•  uterovezikalna 

N82.2 Fistula nožnice do tankega črevesja 

N82.3 Fistula nožnice do debelega črevesja 
Rektovaginalna fistula 

N82.4 Druge fistule ženskega intestinalnogenitalnega trakta 
Intestinouterina fistula 

N82.5 Kožne fistule ženskega spolnega trakta 
Fistula: 

• maternice do trebušne stene 

•  vaginoperinealna 



 

 

N82.8 Druge fistule ženskega spolnega trakta 

N82.9 Fistula ženskega spolnega trakta, neopredeljena 

N83 Nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta 

Izključeno:  hidrosalpinks (N70.1) 

N83.0 Folikularna cista jajčnika 
Cista Graafovega folikla 

Hemoragična folikularna cista (jajčnika) 

N83.1 Cista rumenega telesca 
Hemoragična cista rumenega telesca 

N83.2 Druge in neopredeljene ciste jajčnika 
Retencijska cista  } jajčnika 

Enostvna cista    }  

Izključeno: cista jačnika 

  • razvojna (Q50.1) 

  •  neoplastična (D27) 

  sindrom policističnega ovarija (E28.2) 

N83.3 Pridobljena atrofija jajčnika in jajcevoda 

N83.4 Zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda 

N83.5 Torzija jajčnika in jajcevoda 
Torzija: 

• akcesorne tube 

• Morgagnijeve hidatide 

N83.6 Hematosalpinks 

Izključeno:  hematosalpinks pri: 

  •  hematokolposu (N89.7) 

  • hematometri (N85.7) 

N83.7 Hematom širokega ligamenta 

N83.8 Druge nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta 
Sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen-Masters] 

N83.9 Nevnetna nepravilnost jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta, neopredeljena 

N84 Polip ženskega spolnega trakta 

Izključeno: adenomatozni polip (D28.–) 

  polip placente (O90.8) 

N84.0 Polip materničnega telesa 
Polip: 

•  endometrija 

• maternice BDO 



 

 

Izključeno: polipoidna hiperplazija endometrija (N85.0) 

N84.1 Polip materničnega vratu 
Mukozni polip vratu 

N84.2 Polip nožnice 

N84.3 Polip zunanjega spolovila 
Polip labija 

N84.8 Polip drugih delov ženskega spolnega trakta 

N84.9 Polip ženskega spolnega trakta, neopredeljen 

N85 Druge nevnetne nepravilnosti maternice, razen vratu 

Izključeno: endometrioza (N80.–) 

vnetne bolezni maternice (N71.–) 

nevnetne nepravilnosti materničnega vratu (N86–N88) 

polip materničnega telesa (N84.0) 

zdrs maternice (N81.–) 

N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija 
Hiperplazija endometrija: 

• BDO 

•  cistična 

•  glandularnocistična 

•  polipoidna 

N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija 
Hiperplazija endometrija, atipična (adenomatozna) 

N85.2 Hipertrofija maternice 
Masivna ali povečana maternica 

Izključeno:  poporodna hipertrofija maternice (O90.8) 

N85.3 Nepopolna involucija maternice 

  Izključeno:  poporodna nepopolna involucija maternice (O90.8) 

N85.4 Nepravilna lega maternice 
Anteverzija }  

Retrofleksija  } maternice 

Retroverzija }  

Izključeno:  kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in otrokovem rojstvu (O34.5, O65.5) 

N85.5 Inverzija maternice 

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.2) 

  poporodna inverzija maternice (O71.2) 

N85.6 Intrauterina zarastlina 
Ashermanov sindrom 



 

 

N85.7 Hematometra 
Hematosalpinks pri hematometri 

  Izključeno:  hematometra pri hematokolposu (N89.7) 

N85.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti maternice 
Atrofija maternice, pridobljena 

Fibroza maternice BDO 

N85.9 Nevnetna nepravilnost maternice, neopredeljena 
Nepravilnost maternice BDO 

N86 Erozija in ektropij materničnega vratu 

Dekubitusni (trofični) ulkus } materničnega vratu 

Everzija                  }  

 

Izključeno:  pri cervicitisu (N72) 

N87 Displazija materničnega vratu  

Izključeno:  karcinom in situ materničnega vratu (D06.-) 

N87.0 Blaga displazija materničnega vratu 
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja I 

N87.1 Zmerna displazija materničnega vratu 
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja II 

N87.2 Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena drugje 
Huda cervikalna displazija BDO 

Izključeno:  cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje 

(D06.-) 

N87.9 Displazija materničnega vratu, neopredeljena 

N88 Druge nevnetne nepravilnosti materničnega vratu 

Izključeno: vnetna bolezen materničnega vratu (N72) 

polip materničnega vratu (N84.1) 

N88.0 Levkoplakija materničnega vratu 

N88.1 Stara poškodba materničnega vratu 
Zarastline materničnega vratu 

Izključeno:  sedanja porodna poškodba (O71.3) 

N88.2 Striktura in stenoza materničnega vratu 

Izključeno:  kot zaplet ob porodu (O65.5) 

N88.3 Nezadostnost materničnega vratu 
Preiskava in obravnavanje nezadostnosti materničnega vratu ali pri sumu nanjo pri nenoseči ženski 



 

 

 

Izključeno: če vpliva na plod ali novorojenčka (P01.0) 

kot zaplet med nosečnostjo (O34.3) 

N88.4 Hipertrofično podaljšanje materničnega vratu 

N88.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti materničnega vratu 

Izključeno:  sedanja porodna poškodba (O71.3) 

N88.9 Nevnetna nepravilnost materničnega vratu, neopredeljena 

N89 Druge nevnetne nepravilnosti nožnice 

Izključeno: karcinom nožnice in situ (D07.2) 

 vnetje nožnice (N76.–) 

 starostni (atrofični) vaginitis (N95.2) 

 trihomonasna levkoreja (A59.0) 

N89.0 Blaga vaginalna displazija 
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja I 

N89.1 Zmerna vaginalna displazija 
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja II 

N89.2 Huda vaginalna displazija, ki ni opredeljena drugje 
Huda vaginalna displazija BDO 

Izključeno:  Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje   

(D07.2) 

N89.3 Vaginalna displazija, neopredeljena 

N89.4 Vaginalna levkoplakija 

N89.5 Zožanje in atrezija nožnice 
Vaginalne(-a): 

•  zarastline 

•  stenoza  

Izključeno:  pooperativne zarastline nožnice (N99.2) 

N89.6 Ozek himenski obroč 
Togi himen 

Ozek introitus 

Izključeno:  nepredrti himen (Q52.3) 

N89.7 Hematokolpos 
Hematokolpos pri hematometri ali hematosalpinksu 

N89.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti nožnice 
Levkoreja BDO 

Stara laceracija vagine 

Ulkus vagine zaradi pesarja 



 

 

Izključeno:  sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8) 

stara poškodba, razširjena na mišice medeničnega dna (N81.8) 
vaginalna krvavitev BDO (N93.9) 

N89.9 Nevnetna nepravilnost nožnice, neopredeljena 

N90 Druge nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila (vulve) in presredka (perineja) 

Izključeno: karcinom ženskega zunanjega spolovila in situ (D07.1)  

sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.7–O71.8)  

vnetje ženskega zunanjega spolovila (N76.–) 

N90.0 Blaga displazija ženskega zunanjega spolovila 
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjega spolovila [VIN], stopnja I 

N90.1 Zmerna displazija ženskega zunanjega spolovila 
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjega spolovila [VIN], stopnja II 

N90.2 Huda displazija ženskega zunanjega spolovila, ki ni uvrščena drugje 
Huda displazija ženskega zunanjega spolovila BDO 

Izključeno: intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjega spolovila [VIN], stopnja III, z omembo hude 

displazije ali brez (D07.1) 

N90.3 Displazija ženskega zunanjega spolovila, neopredeljena 

N90.4 Levkoplakija ženskega zunanjega spolovila 
Distrofija  } ženskega zunanjega spolovila 

Kravroza  }  

N90.5 Atrofija ženskega zunanjega spolovila 
Stenoza ženskega zunanjega spolovila 

N90.6 Hipertrofija ženskega zunanjega spolovila 
Hipertrofija labija 

N90.7 Cista ženskega zunanjega spolovila 

N90.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila in presredka 
Zarastline ženskega zunanjega spolovila 

Hipertrofija klitorisa 

N90.9 Nevnetna nepravilnost ženskega zunanjega spolovila in presredka, neopredeljena 

N91 Odsotna, šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike 

Izključeno:  disfunkcija jajčnika (ovarija) (E28.-) 

N91.0 Primarna amenoreja 
Odsotnost spontane menstruacije v puberteti 

N91.1 Sekundarna amenoreja 
Odsotnost menstruacije pri ženski, ki je že imela menstruacijo 

N91.2 Amenoreja, neopredeljena 
Odsotnost menstruacije BDO 



 

 

N91.3 Primarna oligomenoreja 
Menstruacija, ki je od začetka šibka ali se pojavlja na daljše časovne razmike 

N91.4 Sekundarna oligomenoreja 
Šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike pri ženski, ki je že imela normalne 

menstruacije 

N91.5 Oligomenoreja, neopredeljena 
Hipomenoreja BDO 

N92 Premočna, prepogosta in neredna menstruacija 

Izključeno:  pomenopavzna krvavitev (N95.0) 

N92.0 Premočna in prepogosta menstruacija v rednih časovnih razmikih 
Močne menstruacije BDO 

Menoragija BDO  

Polimenoreja 

N92.1 Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih razmikih 
Izredna vmesna krvavitev 

Nepravilni, skrajšani intervali med menstruacijskimi krvavitvami 

Menometroragija 

Metroragija 

N92.2 Premočna menstruacija v puberteti 
Premočna krvavitev, povezana z začetkom menstruacije 

Pubertetna menoragija 

Krvavitev v puberteti 

N92.3 Ovulacijska krvavitev 
Redna medmenstruacijska krvavitev 

N92.4 Premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju 
Menoragija ali metroragija: 

•  klimakterična 

•  menopavzna 

• predklimakterična 
•  predmenopavzna 

N92.5 Druge vrste opredeljena neredna menstruacija 

N92.6 Neredna menstruacija, neopredeljena 
Neredna(-e): 

• krvavitev BDO 

• menstruacije BDO 

Izključeno:  neredna menstruacija pri: 

  •  podaljšanih intervalih ali šibki krvavitvi (N91.3–N91.5) 

  •  skrajšanih intervalih ali premočni krvavitvi (N92.1) 

N93 Druge vrste nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice 

Izključeno: krvavitev iz nožnice pri novorojenki (P54.6) 



 

 

psevdomenstruacija (P54.6) 

N93.0 Postkoitalna in kontaktna krvavitev 

N93.8 Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice 
Disfunkcijska ali funkcijska krvavitev iz maternice ali nožnice BDO 

N93.9 Nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice, neopredeljena 
Vaginalna krvavitev BDO 

N94 Bolečina in druga stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom 

N94.0 Bolečina sredi menstruacijskega ciklusa (Mittelschmerz) 

N94.1 Disparevnija (boleč spolni odnos) 

Izključeno:  psihogena disparevnija (F52.6) 

N94.2 Vaginizem 

Izključeno:  psihogeni vaginizem (F52.5) 

N94.3 Predmenstruacijski sindrom 

N94.4 Primarna dismenoreja 

N94.5 Sekundarna dismenoreja 

N94.6 Dismenoreja, neopredeljena 

N94.8 Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom 

N94.9 Neopredeljeno stanje, povezano z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom 

N95 Menopavzne in druge obmenopavzne motnje 

Izključeno: premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju (N92.4) 

 pomenopavzna(-i): 

 •  osteoporoza: 

 •  BDO (M81.0) 

 • pri patološkem zlomu (M80.0) 

 • uretritis (N34.2) 

 prezgodnja menopavza BDO (E28.3) 

N95.0 Pomenopavzna krvavitev 

Izključeno:  povezana z umetno menopavzo (N95.3) 

N95.1 Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju 
Simptomi, kot so navali krvi, nespečnost, glavobol, pomanjkanje koncentracije, povezani z menopavzo 

Izključeno:  povezana z umetno menopavzo (N95.3) 

N95.2 Pomenopavzni atrofični vaginitis 
Starostni (atrofični) vaginitis 



 

 

Izključeno:  povezan z umetno menopavzo (N95.3) 

N95.3 Stanja, povezana z umetno menopavzo 
Sindrom po umetni menopavzi 

N95.8 Druge opredeljene menopavzne in perimenopavzne motnje 

N95.9 Menopavzna in perimenopavzna motnja, neopredeljena 

N96 Ženska s ponavljajočimi se splavi 

Preiskava ali nega pri nenoseči ženski 

Relativna neplodnost 

Izključeno: sedanja nosečnost (O26.2) 

 pri sedanjem splavu (O03–O06) 

N97 Ženska neplodnost 
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Vključeno:  nezmožnost zanositve sterilnost, ženska BDO 

Izključeno:  relativna neplodnost (N96) 

N97.0 Ženska neplodnost, povezana z anovulacijo 

N97.1 Ženska neplodnost tubarnega izvora 
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo jajcevoda 

Tubarni(-a): 

•  blok 

•  zapora (neprehodnost) 

•  stenoza (neprehodnost) 

N97.2 Ženska neplodnost materničnega izvora 
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo maternice 

Neugnezdenje jajčeca 

N97.3 Ženska neplodnost cervikalnega izvora 

N97.4 Ženska neplodnost, povezana z moškimi dejavniki 

N97.8 Ženska neplodnost drugačnega izvora 

N97.9 Ženska neplodnost, neopredeljena 

N98 Zapleti, povezani z umetno oploditvijo 

N98.0 Infekcija, povezana z umetno inseminacijo (osemenitvijo) 

N98.1 Hiperstimulacija jajčnikov 
Hiperstimulacija jajčnikov: 

• BDO 

•  povezana z indukcijo ovulacije 

N98.2 Zapleti pri poskusu vnosa oplojenega jajčeca po zunajtelesni oploditvi 



 

 

N98.3 Zapleti pri poskusu vnosa zarodka pri prenosu zarodka 

N98.8 Drugi zapleti, povezani z umetno oploditvijo 
Zapleti umetne osemenitve zaradi: 

•  dajalca 

•  moža 

N98.9 Zaplet, povezan z umetno oploditvijo, neopredeljen 

DRUGE MOTNJE SEČIL IN SPOLOVIL  
(N99)  

N99 Pooperativne motnje sečil in spolovil, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno: iradiacijski cistitis (N30.4) 

 osteoporoza po ooforektomiji (M81.1) 

 • s patološkim zlomom (M80.1) 

 stanja, povezana z umetno menopavzo (N95.3) 

N99.0 Pooperativna okvara ledvic 

N99.1 Pooperativna striktura (zoženje) uretre 
Zoženje uretre po katetrizaciji 

N99.2 Pooperativne zarastline nožnice 

N99.3 Zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji 

N99.4 Pooperativne peritonealne zarastline v medenični votlini 

N99.5 Slabo delovanje zunanjega izvodila sečnih poti 

N99.8 Druge pooperativne motnje sečil in spolovil 
Sindrom residualnega ovarija 

N99.9 Pooperativna motnja sečil in spolovil, neopredeljena 

 

 



 

 

POGLAVJE 15 

NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE 
(PUERPERIJ)  
(O00–O99) 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

O00–O08 Nosečnost, ki se konča s splavom 

O09 Trajanje nosečnosti 

O10–O16      Edemi, proteinurija in hipertenzivne motnje med nosečnostjo, porodom in v  

poporodnem obdobju 

O20–O29 Druge materine bolezni, povezane predvsem z nosečnostjo  

O30–O48 Oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem 
rojstvu 

O60–O75 Zapleti pri porodu in otrokovem rojstvu 

O80–O82 Porod 

O85–O92 Zapleti, povezani predvsem s poporodnim obdobjem (puerperijem) 

O94–O99      Druga porodniška stanja, ki niso uvrščena drugje 

 
 
Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–) 

obporodni tetanus (A34) 
poporodna nekroza hipofize (E23.0)  

poporodna osteomalacija (M83.0)  

nadzor nad: 

•  zelo tvegano nosečnostjo (Z35.–) 

•  normalno nosečnostjo (Z34.–) 

NOSEČNOST, KI SE KONČA S SPLAVOM  
(O00–O08) 
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Izključeno:  nadaljevanje nosečnosti pri večplodni nosečnosti po splavu enega plodu ali več (O31.1) 

O00 Izvenmaternična nosečnost 
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Vključeno:  rupturirana izvenmaternična nosečnost 

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–. 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 



 

 

O00.0 Abdominalna nosečnost 

Izključeno:  oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti (O36.7) 

O00.1 Nosečnost v jajcevodu 
Nosečnost v jajcevodu 

Ruptura (raztrganina) jajcevoda zaradi nosečnosti 

Tubarni splav 

O00.2 Nosečnost v jajčniku 

O00.8 Druge vrste izvenmaternična nosečnost 
Nosečnost: 

•  v materničnem vratu 

•  v materničnem rogu 

•  intraligamentarna 

•  v maternični steni 

O00.9 Izvenmaternična nosečnost, neopredeljena 

O01 Hidatidiformna mola (mehurčasta snet) 

02331518 

Izključeno: morfološke kode M9100 s kodo za značaj /0. 

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–. 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

Izključeno:  maligna hidatidiformna mola (D39.2) 

O01.0 Klasična mehurčasta snet 
Popolna mehurčasta snet 

O01.1 Nepopolna in delna mehurčasta snet 

O01.9 Hidatidiformna mola, neopredeljena 
Trofoblastna bolezen BDO  

Vezikularna mola BDO 

O02 Druge nenormalne tvorbe zanositve 
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Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–. 

 Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

Izključeno:  fetus papyraceus (O31.0) 

O02.0 Snetljivo jajce in nemehurčasta snet 
1514  

Mola: 

• mesnata 

• carneous 



 

 

•  v maternici BDO 

Bolezensko spremenjeno jajce 

O02.1 Splav z odmrlim plodom (missed abortion) 
Zgodnja smrt plodu z zadržanjem mrtvega plodu. 

Izključeno:  splav z odmrlim plodom pri: 

  •  snetljivem jajcu (O02.0) 

  •  sneti: 

  • mehurčasti (O01.–) 

  • nemehurčasti (O02.0) 

O02.8 Druge opredeljene nenormalne tvorbe zanositve 

Izključeno:  nenormalne tvorbe pri: 

  •  snetljivem jajcu (O02.0) 

  •  sneti: 

  • mehurčasti (O01.–) 

  • nemehurčasti (O02.0) 

O02.9 Nenormalna tvorba zanositve, neopredeljena 

Opomba:  Pri nepopolnem splavu so vključeni zadržani produkti zanositve po splavu. 

Kategorije O03–O06 lahko na četrtem mestu v kodi dopolnimo z naslednjimi oznakami podrazdelitev: 

.0  Nepopolni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice 
      Pri stanjih v O08.0 

.1  Nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve 
      Pri stanjih v O08.1 

.2  Nepopolni, zaplet zaradi embolije 
      Pri stanjih v O08.2 

.3  Nepopolni, pri drugih in neopredeljenih zapletih 
      Pri stanjih v O08.3–O08.9 

.4  Nepopolni, brez zapleta 

.5  Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice 
      Pri stanjih v O08.0 

.6  Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve 
      Pri stanjih v O08.1 

.7  Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije 
      Pri stanjih v O08.2 

.8  Popolni ali neopredeljeni, pri drugih ali neopredeljenih zapletih 
      Pri stanjih v O08.3–O08.9 

.9  Popolni ali neopredeljeni, brez zapleta 

O03 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav 
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Glej podrazdelitve 

Vključeno:  samoodsebni splav 

 Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O04 Medicinski splav 



 

 

1511,1518 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  prekinitev nosečnosti: 

  •  dovoljena 

  •  iz zdravstvenih razlogov  

  splav iz zdravstvenih razlogov 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O05 Druge vrste splav 

1518 

 Glej podrazdelitve 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O06 Neopredeljeni splav 

1518 

Glej podrazdelitve 

Vključeno:  inducirani splav BDO 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O07 Neuspeli poskušani splav 
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 Vključeno:   neuspeli poskus indukcije splava  

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

Izključeno:  nepopolni splav (O03–O06) 

O07.0 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice 
Pri stanjih v O08.0 

O07.1 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve 
Pri stanjih v O08.1 

O07.2 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi embolije 
Pri stanjih v O08.2 

O07.3 Neuspeli medicinski splav, pri drugih in neopredeljenih zapletih 
Pri stanjih v O08.3–O08.9 

O07.4 Neuspeli medicinski splav, brez zapleta 
Neuspeli medicinski splav BDO 

O07.5 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice  
Pri stanjih v O08.0 

O07.6 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve 
Pri stanjih v O08.1 



 

 

O07.7 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi embolije 
Pri stanjih v O08.2 

O07.8 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav pri drugih in neopredeljenih zapletih 
Pri stanjih v O08.3–O08.9 

O07.9 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, brez zapleta 
Neuspeli poskušani splav BDO 

O08 Zapleti po splavu ter izvenmaternični in molarni nosečnosti 
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Izključeno: zadržani produkti zanositve (O03–O06) 

O08.0 Infekcija rodil in male medenice po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Endometritis   }  

Ooforitis   }  

Parametritis   }  

Pelvični peritonitis  }  

   Salpingitis   } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

Salpingo-oophoritis  }  

Sepsa  }  

Septični šok  }  

Septikemija  }  

Izključeno: septična ali septično–gnojna embolija (O08.2) 

  infekcija sečil (O08.8) 

O08.1 Zapoznela ali čezmerna krvavitev po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Afibrinogenemija      }  

Sindrom defibrinacije          } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

Intravaskularna koagulacija }  

O08.2 Embolija po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Embolija: 

• zračna   }  

• s plodovnico    }  

• s krvnim strdkom (pljučna)  }  

• BDO   } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

• gnojna   }  

• septična ali septičnognojna }  

• maščobna    }  

O08.3 Šok po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Odpoved obtočil (cirkulacijski kolaps)  } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

Šok (pooperativni)                                }  

Izključeno:  septični šok (O08.0) 

O08.4 Odpoved ledvic po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Ledvična:    } 

• odpoved (akutna)  } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

• anurija    }  

• tubularna nekroza  }  

Oligurija    }  



 

 

Uremija    }  

O08.5 Motnje v presnovi po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Neravnotežje elektrolitov po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

O08.6 Poškodba medeničnih organov in tkiv po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Laceracija, perforacija, strganina ali kemična poškodba: 

• sečnega mehurja }  

• črevesja  }  

• širokega ligamenta } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo pod O00–O07 

• materničnega vratu }  

• periuretralnega tkiva }  

• maternice  }  

O08.7 Drugi zapleti venskega žilja po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 

O08.8 Drugi zapleti po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti 
Zastoj srca  } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

Infekcija sečnih poti }  

O08.9 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti, neopredeljen 
Neopredeljen zaplet po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 

TRAJANJE NOSEČNOSTI  
(O09)  

O09 Višina nosečnosti 
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O09.0 Višina nosečnosti manj kot 5 tednov 

O09.1 Višina nosečnosti med 5. in 13. tednom  

O09.2 Višina nosečnosti med 14. in 19. tednom 

O09.3 Višina nosečnosti med 20. in 25. tednom 

O09.4 Višina nosečnosti med 26. in 33. tednom 

O09.5 Višina nosečnosti med 34. in 36. tednom 

O09.9 Neznana višina nosečnosti 

EDEMI, PROTEINURIJA IN HIPERTENZIVNE MOTNJE MED NOSEČNOSTJO, 
PORODOM IN V POPORODNEM OBDOBJU (PUERPERIJU) 
(O10–O16)  
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O10 Prednosečnostna hipertenzija kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu  in v poporodnem 
obdobju (puerperiju) 



 

 

Vključeno:  našteta stanja pri prednosečnostni proteinuriji 

Izključeno:  stanja pri povečani ali nacepljeni proteinuriji (O11) 

O10.0 Prednosečnostna esencialna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v 
poporodnem obdobju 
Vsako stanje v I10, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem 

obdobju 

O10.1 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v 
poporodnem obdobju 
Vsako stanje v I11, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem 

obdobju 

O10.2 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v 
poporodnem obdobju 
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Vsako stanje v I12, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem 

obdobju 

O10.3 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca in ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in 
v poporodnem obdobju 

1438 

Vsako stanje v I13, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem 

obdobju 

O10.4 Prednosečnostna sekundarna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v 
poporodnem obdobju 
Vsako stanje v I15, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem 

obdobju 

O10.9 Neopredeljena prednosečnostna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v 
poporodnem obdobju 

O11 Prednosečnostna hipertenzivna motnja z nacepljeno proteinurijo 
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Stanja v O10.–, ki jih zapleta povečana proteinurija 

Nacepljena preeklampsija 

O12 Gestacijski [nosečnostni] edemi in proteinurija brez hipertenzije 

O12.0 Nosečnostni edem 

O12.1 Nosečnostna proteinurija 

O12.2 Nosečnostni edemi s proteinurijo 

O13 Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija brez značilne proteinurije 

Gestacijska hipertenzija BDO  

Blaga preeklampsija 



 

 

O14 Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija z značilno proteinurijo 

Izključeno:  nacepljena preeklampsija (O11) 

O14.0 Zmerna preeklampsija 

O14.1 Težka preeklampsija 

O14.9 Preeklampsija, neopredeljena 

O15 Eklampsija  

Vključeno: krči, ki sledijo stanjem v O10–O14 in O16  

 eklampsija z nosečnostno ali prednosečnostno hipertenzijo 

O15.0 Eklampsija med nosečnostjo 

O15.1 Eklampsija med porodom 

O15.2 Eklampsija v poporodnem obdobju 

O15.9 Eklampsija, neopredeljena glede na časovno obdobje 
Eklampsija BDO 

O16 Neopredeljena materina hipertenzija 

 

DRUGE MATERINE BOLEZNI, POVEZANE PREDVSEM Z NOSEČNOSTJO  
(O20–O29)  

Opomba :   Kategorije O24.–  in O25 vključujejo našteta stanja, tudi če se pojavijo med porodom ali v poporodnem obdobju. 

 

Izključeno:  materina(-e): 

    •  oskrba, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu  (O30–O48) 

    •  bolezni, ki so uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in otrokovo rojstvo ter poporodno obdobje   

(puerperij) (098–099) 

O20 Krvavitev v zgodnji nosečnosti 

Izključeno:  nosečnost, ki se konča s splavom (O00–O08) 

O20.0 Grozeči splav 
1518 

Krvavitev, opredeljena kot krvavitev zaradi grozečega splava 

 

 Za določitev trajanja nosečnosti uporabite dodatno kodo iz kategorije O09. 

O20.8 Druge vrste krvavitev v zgodnji nosečnosti 



 

 

O20.9 Krvavitev v zgodnji nosečnosti, neopredeljena 

O21 Čezmerno bruhanje med nosečnostjo 

O21.0 Lažja oblika bruhanja zaradi nosečnosti 
Bruhanje zaradi nosečnosti, lažja oblika ali neopredeljena, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti 

O21.1 Bruhanje zaradi nosečnosti z motnjami v presnovi 
Bruhanje zaradi nosečnosti, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti, z motnjami v presnovi, kot 

npr: 

•  pomanjkanje ogljikovih hidratov 

•  izsušitev 

•  neravnotežje  elektrolitov 

O21.2 Bruhanje v kasnejši nosečnosti 
Čezmerno bruhanje, ki se začne po dopolnjenem 20. tednu nosečnosti 

O21.8 Druge vrste bruhanje, ki zapleta nosečnost 
Bruhanje zaradi bolezni, ki so uvrščene drugje, kot zaplet pri nosečnosti 

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo. 

O21.9 Bruhanje med nosečnostjo, neopredeljeno 

O22 Zapleti venskega žilja med nosečnostjo 

 

Izključeno: porodna pljučna embolija (O88.–) 

 našteta stanja kot zapleti pri: 

 •  splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7) 

 •  otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.–) 

O22.0 Varikozne vene spodnjih udov med nosečnostjo 
Varikozne vene BDO med nosečnostjo 

O22.1 Varikozne vene rodil med nosečnostjo 
Na presredku              }  

V nožnici                 } varikozne vene med nosečnostjo 

Na zunanjem spolovilu }  

O22.2 Površinski tromboflebitis med nosečnostjo 
Tromboflebitis nog med nosečnostjo 

O22.3 Globoka flebotromboza med nosečnostjo 
Globoka tromboza v venah, predporodna 

O22.4 Hemoroidi med nosečnostjo 

O22.5 Možganska venska tromboza med nosečnostjo 
Tromboza cerebralnega venskega sinusa med nosečnostjo 

O22.8 Drugi zapleti venskega žilja med nosečnostjo 

O22.9 Zaplet venskega žilja med nosečnostjo, neopredeljen 



 

 

Nosečniški(-a): 

•  flebitis (vnetje ven) BDO 

•  flebopatija (bolezen venskih žil) BDO 

•  tromboza BDO 

O23 Infekcije rodil in sečil med nosečnostjo 
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O23.0 Infekcije ledvic med nosečnostjo 

O23.1 Infekcije mehurja med nosečnostjo 

O23.2 Infekcije uretre med nosečnostjo 

O23.3 Infekcije drugih delov sečil med nosečnostjo 

O23.4 Neopredeljena infekcija sečil med nosečnostjo 

O23.5 Infekcije rodil med nosečnostjo 

O23.9 Druge vrste in neopredeljena infekcija rodil in sečil med nosečnostjo 

Infekcija rodil in sečil med nosečnostjo BDO 

O24 Sladkorna bolezen (diabetes) med nosečnostjo 

0401 

Vključeno:    Sladkorna bolezen        } ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) 

   Motena toleranca za gukozo     }  

O24.0 Sladkorna bolezen tip 1 v nosečnosti 

Pri kategorijah O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu: 

 2 zdravljena z inzulinom 

 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki 

 4 zdravljena drugače 
  Dieta 

  Telovadba 

  Obvladovanje življenjskega sloga 

 9 zdravljenje neopredeljeno 

Opomba: Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu. 

O24.1 Sladkorna bolezen tipa 2 v nosečnosti 

 

O24.2 Sladkorna bolezen drug tip, v nosečnosti 

 

O24.3 Sladkorna bolezen, neopredeljena, v nosečnosti 

 



 

 

O24.4 Nosečnostna sladkorna bolezen 

Nosečnostna sladkorna bolezen BDO 

Opomba:  Diagnostični kriterij temelji na pravilno izvedenem oralnem glukozotolerančnem testu 

(OGTT),  skladno z navodili SZO (koncentracija glukoze v plazmi  6.1 mmol/L ali glukoza v plazmi 

2 uri po začetku OGTT  7.8 mmol/L). 

O24.5 Prej obstoječa motena toleranca za glukozo, v nosečnosti 

 

O24.9 Sladkorna bolezen, v nosečnosti, neopredeljena 

 

O25 Slaba prehranjenost med nosečnostjo 

Slaba prehranjenost med porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju) 

O26 Oskrba matere zaradi drugih stanj, povezanih predvsem z nosečnostjo 

O26.0 Čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo 

Izključeno:  nosečnostni edemi (O12.0, O12.2) 

O26.1 Premajhna pridobitev teže med nosečnostjo 

O26.2 Skrb za nosečnost pri ženski s ponavljajočimi se splavi 

Izključeno:  ženska s ponavljajočimi se splavi: 

  •  pri sedanjem splavu (O03–O06) 

  •  brez sedanje nosečnosti (N96) 

O26.3 Neodstranjeno intrauterino kontracepcijsko sredstvo (maternični vložek) med nosečnostjo 

O26.4 Herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza) 

O26.5 Sindrom hipotenzije pri materi 
  Sindrom hipotenzije v ležečem položaju 

O26.6 Motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju) 

Izključeno:  hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4) 

O26.7 Simfizeoliza med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju) 

Izključeno:  poškodbena ločitev simfize (pubis) med porodom (O71.6) 

O26.8 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo 

O26.81 Ledvične bolezni povezane z nosečnostjo 

O26.82 Sindrom karpalnega kanala v nosečnosti 



 

 

O26.83 Nevralgia v nosečnosti 

O26.88 Druga določena z nosečnostjo povezana stanja 
Izčrpanost in utrujenost  

O26.9 Stanje, povezano z nosečnostjo, neopredeljeno 

O28 Nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere 

Izključeno:  diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks 

oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino ter možnimi zapleti ob otrokovem rojstvu 

(O30–O48) 

O28.0 Nenormalni hematološki izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.1 Nenormalni biokemični izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.2 Nenormalni citološki izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.3 Nenormalni ultrazvočni izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.4 Nenormalni rentgenski izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.5 Nenormalni kromosomski in genetski izvid pri predporodnem pregledu matere 

O28.8 Drugi nenormalni izvidi pri predporodnem pregledu matere 

O28.9 Nenormalni izvid pri predporodnem pregledu matere, neopredeljen 

O29 Zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo 

Vključeno:  zapleti pri materi zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali 

drugega pomirjevala med nosečnostjo 

Izključeno:  zapleti zaradi anestezije: 

•  pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O08) 

•  ob porodu in otrokovim rojstvom (O74.–) 

•  v poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–) 

O29.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo 
Aspiracijski pnevmonitis    }  

Vdihnjenje želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije med nosečnostjo 

Mendelsonov sindrom    }  

Padec pljučnih pritiskov    }  

O29.1 Srčni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo 
Srčni(-a): 

• zastoj  } zaradi anestezije med nosečnostjo 

• odpoved }  

O29.2 Zapleti centralnega živčnega sistema zaradi anestezije med nosečnostjo 
Možganska anoksija zaradi anestezije med nosečnostjo 

O29.3 Toksični odziv na lokalno anestezijo med nosečnostjo 



 

 

O29.4 Glavobol med nosečnostjo zaradi spinalne in epiduralne anestezije 

O29.5 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med nosečnostjo 

O29.6 Neuspela ali otežkočena intubacija med nosečnostjo 

O29.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo 

O29.9 Zaplet zaradi anestezije med nosečnostjo, neopredeljen 

 

OSKRBA MATERE, POVEZANA S PLODOM IN AMNIJSKO VOTLINO IN MOŽNIMI 
ZAPLETI PRI OTROKOVEM ROJSTVU 
(O30–O48) 

O30 Večplodna nosečnost 

Izključeno:  zapleti, značilni za večplodno nosečnost (O31.-) 

O30.0 Nosečnost z dvojčki 

O30.1 Nosečnost s trojčki 

O30.2 Nosečnost s četverčki 

O30.8 Druge vrste večplodna nosečnost 

O30.9 Večplodna nosečnost, neopredeljena 
Večplodna nosečnost BDO 

O31 Zapleti, značilni za večplodno nosečnost 

Izključeno: zraščena (siamska) dvojčka, ki povzročita disproporc (O33.7) 

 zakasneli porod drugega dvojčka, trojčka, itd. (O63.2)  

 nepravilna vstava enega plodu ali več plodov (O32.5)  

 pri zaustavljenem porodu (O64–O66) 

O31.0 Fetus papyraceus 
Fetus compressus 

O31.1 Nosečnost, ki se nadaljuje po splavu enega plodu ali več plodov 

O31.2 Nosečnost, ki se nadaljuje po intrauterini smrti enega plodu ali več plodov 

O31.8 Drugi zapleti, značilni za večplodno nosečnost 

O32 Oskrba matere zaradi znane nepravilne plodove vstave ali pri sumu nanjo  
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Vključeno:  našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, 

ali za carski rez pred začetkom poroda 

Izključeno: našteta stanja, ki vplivajo na porod in rojstvo (O64.-) 

O32.0 Oskrba matere pri spremenljivi legi 

O32.1 Oskrba matere pri medenični vstavi 

O32.2 Oskrba matere pri prečni in poševni legi 
Vstava: 

•  poševna 

•  prečna 

O32.3 Oskrba matere pri obrazni vstavi, čelni vstavi in vstavi brade 

O32.4 Oskrba matere pri glavici, ki je ob pričakovanem dnevu poroda odmakljiva 
Glavica ne vstopi v malo medenico 

O32.5 Oskrba matere pri večplodni nosečnosti z nepravilno vstavo enega plodu ali več plodov 

O32.6 Oskrba matere pri sestavljeni (compound) vstavi 

O32.8 Oskrba matere pri druge vrste nepravilni vstavi ploda 
Obraz proti osramju 

Posteriorna okcipitoposteriorna vstava 

O32.9 Oskrba matere pri nepravilni vstavi ploda, neopredeljeni 

O33 Oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj 
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Vključeno:  našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere,  

ali za carski rez pred začetkom poroda 

Izključeno:  našteta stanja pri zaustavljenem porodu (O65–O66) 

O33.0 Oskrba matere pri disproporcu zaradi deformiranosti materinih medeničnih kosti 
Deformiranost male medenice, ki povzroča disproporc BDO 

O33.1 Oskrba matere pri disproporcu zaradi splošno zožene male medenice 
Zožena mala medenica BDO, ki povzroča disproporc 

O33.2 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženja vhoda male medenice 
Zoženje vhoda (mala medenica), ki povzroča disproporc 

O33.3 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženega izhoda male medenice 
Zoženje sredine (mala medenica)    } ki povzroča disproporc 

Zoženje izhoda (mala medenica)       }  

O33.4 Oskrba matere pri disproporcu, katerega izvor sta mati in plod 

O33.5 Oskrba matere pri disproporcu zaradi nenavadno velikega plodu 
Disproporc, zaradi plodu pri normalno oblikovanem plodu 

Disproporc plodu BDO 



 

 

O33.6 Oskrba matere pri disproporcu zaradi vodenoglavega (hidrocefaličnega) plodu 

O33.7 Oskrba matere pri disproporcu zaradi drugih deformacij plodu 
Zraščena (siamska) dvojčka }  

Plodov(-a):   } 

• ascites    }  

• hidrops    } ki povzroča disproporc 

• meningomielokela   }  

• sakralni teratom   }  

• tumor    }  

O33.8 Oskrba matere pri disproporcu drugega izvora 

O33.9 Oskrba matere pri disproporcu, neopredeljenem 
Kefalopelvični disproporc BDO  

Fetopelvični disproporc BDO 

O34 Oskrba matere zaradi znane nenormalnosti medeničnih organov ali pri sumu nanjo 
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Vključeno:  našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, 

ali za carski rez pred začetkom poroda 

Izključeno:  našteta stanja pri zaustavljenem porodu (O65.5) 

O34.0 Oskrba matere zaradi prirojenih nepravilnosti maternice 
Oskrba matere zaradi: 

•  dvojne maternice 

•  dvoroge maternice 

O34.1 Oskrba matere zaradi tumorja na materničnem telesu 
Oskrba matere zaradi: 

•  polipa materničnega telesa 

•  materničnega mioma 

Izključeno:  oskrba matere zaradi tumorja materničnega vratu (O34.4) 

O34.2 Oskrba matere zaradi brazgotine na maternici po predhodni operaciji 
Oskrba matere zaradi brazgotine po predhodnem carskem rezu 

Izključeno:  vaginalni porod po predhodnem carskem rezu BDO (O75.7) 

O34.3 Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu 
Oskrba matere zaradi: 

• cerklaže   } z omembo nezadostnosti materničnega vratu ali brez nje 

• Shirodkarjevega šiva }  

O34.4 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti materničnega vratu 
Oskrba matere zaradi: 

•  polipa materničnega vratu 

•  predhodne operacije na materničnem vratu 

•  zoženja ali stenoze materničnega vratu 

•  tumorja materničnega vratu  

O34.5 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti noseče maternice 



 

 

Oskrba matere zaradi: 

• inkarceracije                }  

• zdrsa                } noseče maternice 

• retroverzije                  }  

O34.6 Oskrba matere zaradi nepravilnosti nožnice 
Oskrba matere zaradi: 

•  predhodne operacije nožnice 

•  predeljene nožnice 

•  stenoze nožnice (pridobljene) (prirojene) 

•  strikture nožnice 

•  tumorja nožnice 

Izključeno:  oskrba matere zaradi varikoznih ven v nožnici med nosečnostjo (O22.1) 

O34.7 Oskrba matere zaradi nepravilnosti zunanjega spolovila in presredka 
Oskrba matere zaradi: 

•  fibroze presredka 

•  predhodne operacije presredka ali zunanjega spolovila 

•  togega presredka 

•  tumorja zunanjega spolovila 

Izključeno:  oskrba matere zaradi varikoznih ven na presredku in zunanjem spolovilu med nosečnostjo   

(O22.1) 

O34.8 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti medeničnih organov 
Oskrba matere zaradi: 

•  cistokele 

•  rekonstruktivne operacije medeničnega dna (predhodne) 

•  visečega trebuha 

•  rektokele 

•  togega medeničnega dna 

O34.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti medeničnega organa, neopredeljena 

O35 Oskrba matere zaradi znane nepravilnosti in poškodbe plodu ali pri sumu nanju 

Vključeno:  našteta stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo 

matere, ali za prekinitev nosečnosti 

Izključeno:  oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.-) 

O35.0 Oskrba matere zaradi nepravilnosti v centralnem živčnem sistemu pri plodu (ali pri sumu nanjo) 
Oskrba matere zaradi plodove  (ali pri sumu nanjo): 

•  anencefalije (žabjeglavosti) 

•  spine bifide 

Izključeno:  kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1) 

O35.1 Oskrba matere zaradi kromosomske nepravilnosti pri plodu (ali pri sumu nanjo) 

O35.2 Oskrba matere zaradi dedne bolezni pri plodu (ali pri sumu nanjo) 

Izključeno:  kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1) 

O35.3 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi materine virusne bolezni (ali pri sumu nanjo) 



 

 

Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine: 

•  infekcije s citomegalovirusom 

•  infekcije z virusom rdečk 

O35.4 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (ali pri sumu nanjo) 

O35.5 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zdravil (ali pri sumu nanjo) 
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zasvojenosti z zdravili (ali pri sumu nanjo) 

Izključeno:  fetalni distres med porodom in otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil (O68.-) 

O35.6 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi sevanja (ali pri sumu nanjo) 

O35.7 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi drugih medicinskih posegov (ali pri sumu nanjo) 
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi: 

•  amniocenteze 

•  biopsijskih posegov 

•  hematoloških preiskav 

•  intrauterinih kontracepcijskih sredstev 

•  intrauterine operacije 

O35.8 Oskrba matere zaradi druge vrste nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) 
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine: 

•  listerioze 

•  toksoplazmoze 

O35.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo), neopredeljena 

O36 Oskrba matere zaradi drugih znanih problemov pri plodu ali pri sumu nanje 

Vključeno:  našteta stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo 

matere, ali za prekinitev nosečnosti 

Izključeno:  porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] (O68.–) sindromi placentarne 

transfuzije (O43.0) 

O36.0 Oskrba matere zaradi Rh (rhesus) izoimunizacije 
Anti-D [Rh] protitelesa 

Rh neskladje (pri hidropsu plodu) 

O36.1 Oskrba matere zaradi druge vrste izoimunizacije 
ABO izoimunizacija 

Izoimunizacija BDO (pri hidropsu plodu) 

O36.2 Oskrba matere zaradi hidropsa plodu 
Hidrops plodu: 

• BDO 

•  ki ni vezan na izoimunizacijo 

O36.3 Oskrba matere zaradi znakov plodove hipoksije 

O36.4 Oskrba matere zaradi intrauterine smrti 

Izključeno:  splav z odmrlim plodom (O02.1) 

O36.5 Oskrba matere zaradi zastoja rasti plodu 
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 Oskrba matere zaradi dejstva (ali pri sumu na): 

 •  lahkost plodu glede na gestacijsko starost 

 •  nezadostnost posteljice 

 •  majhnost plodu glede na gestacijsko starost 

O36.6 Oskrba matere zaradi pretirane rasti plodu 
Oskrba matere zaradi znanega za gestacijo velikega plodu ali pri sumu nanj 

O36.7 Oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti 

O36.8 Oskrba matere zaradi drugih opredeljenih zapletov pri plodu 
1537 

O36.9 Oskrba matere zaradi zapleta pri plodu, neopredeljena 

O40 Polihidramnij 

Hidramnij 

O41 Druge motnje plodovnice in plodovega mehurja 

Izključeno:  predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-) 

O41.0 Oligohidramnij 
Oligohidramnij brez omembe razpoka plodovega mehurja 

O41.1 Okužba amnijske votline in mehurja 
Amnionitis  

Horioamnionitis  

Membranitis 

Placentitis 

O41.8 Druge opredeljene motnje plodovnice in ovojev 

O41.9 Motnja plodovnice in ovojev, neopredeljena 

O42 Predčasni razpok plodovega mehurja  

1518,1531 

Če želite določiti trajanje nosečnosti pri manj kot 37 dopolnjenih tednih, uporabite dodatno kodo iz kategorije 

O09.-. 

O42.0 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda v 24 urah 

O42.1 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 24 urah 

Izključeno:  pri porodu, ki ga odložimo z zdravljenjem (O42.2) 

O42.11 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda med 1. in 7. dnem 

O42.12 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 7. dnevu  



 

 

O42.2 Predčasni razpok plodovega mehurja, porod, ki ga odložimo z zdravljenjem 

O42.9 Predčasni razpok plodovega mehurja, neopredeljen 

O43 Nepravilnosti posteljice 

Izključeno:  oskrba matere zaradi slabe rasti plodu, ki jo povzroča nezadostnost posteljice (O36.5) 

  predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–) 

  prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice (abruptio placentae) (O45.–) 

O43.0 Sindromi placentarne transfuzije 
Transfuzija: 

•  fetomaternalna (iz ploda v mater) 

•  maternofetalna (iz matere v plod) 

•  od dvojčka do dvojčka 

O43.1 Nepravilnost posteljice  
Nenormalna posteljica BDO  

 

O43.2 Adherentna posteljica 
Placenta: 

• accreta 

• increta 

• percreta 

Po potrebi kodirajte tudi pridružene poporodne krvavitve (O72.0) ali zadržano posteljico brez krvavitve 

(O73.0). 

O43.8 Druge nepravilnosti posteljice 
Placentarni(-o): 

•  slabo delovanje 

•  infarkt 

O43.9 Nepravilnost posteljice, neopredeljena 

O44 Predležeča posteljica  (placenta praevia) 

O44.0 Predležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve 
Nizko ležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve 

O44.1 Predležeča posteljica s krvavitvijo 
Nizko ležeča posteljica, BDO ali s krvavitvijo 

Predležeča posteljica: 

• obrobna  }  

• delna } BDO ali s krvavitvijo 

• popolna }  

Izključeno:  porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi krvavitve iz predležečih žil (vasa praevia) (O69.4) 

O45 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] 

O45.0 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice z motnjami koagulacije 
Abruptio placentae s (čezmerno) krvavitvijo, povezana z: 



 

 

•  afibrinogenemijo 

•  diseminirano intravaskularno koagulacijo 

•  hiperfibrinolizo 

•  hipofibrinogenemijo 

O45.8 Druge vrste prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice 

O45.9 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice, neopredeljena 
Abruptio placentae BDO 

O46 Predporodna krvavitev, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: krvavitev v zgodnji nosečnosti (O20.–) 

  medporodna krvavitev NUD (O67.–) 

  predležeča posteljica  (placenta praevia) (O44.–) 

  prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–) 

O46.0 Predporodna krvavitev z motnjami koagulacije 
Predporodna krvavitev (čezmerna) povezana z: 

•  afibrinogenemijo 

•  diseminirano intravaskularno koagulacijo 

•  hiperfibrinolizo 

•  hipofibrinogenemijo 

O46.8 Druge vrste predporodna krvavitev 

O46.9 Predporodna krvavitev, neopredeljena 

O47 Nepravi porod 
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Popadki: 

• Braxton-Hicksovi 

• neredno krčenje maternice 

• razdražljiva maternica 

O47.0 Nepravi porod pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti 
1518 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O47.1 Nepravi porod ob ali po dopolnjenem 37. tednom nosečnosti 

O47.9 Nepravi porod, neopredeljeni 

O48 Podaljšana nosečnost 
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Po predvidenem datumu poroda (»Post-dates«) 

Po predvidenem terminu poroda (»Post-term«) 

ZAPLETI PRI PORODU IN OTROKOVEM ROJSTVU  
(O60–O75)  



 

 

O60 Prezgodnji popadki in porod 

1511, 1518, 1530, 1550 

Začetek (samodejni) poroda pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti 

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–. 

O60.0 Prezgodnji popadki brez poroda 

O60.1 Prezgodnji spontani popadki s prezgodnjim porodom 
Prezgodnji porod z rojstvom BDO  

O60.2 Prezgodnji spontani popadki s porodom ob terminu 

O60.3 Prezgodnji porod brez spontanih popadkov 

O61 Neuspela indukcija poroda 

O61.0 Neuspela medicinska indukcija poroda 
Neuspela indukcija (poroda): 

•  z oksitocinom 

•  s prostaglandini 

O61.1 Neuspela instrumentalna indukcija poroda 
Neuspela indukcija (poroda): 

•  mehanska 

•  kirurška 

O61.8 Druge vrste neuspela indukcija poroda 

O61.9 Neuspela indukcija poroda, neopredeljena 

O62 Nepravilnosti porodnih sil 

O62.0 Zastoj poroda v latentni fazi poroda 
Rezistenca materničnega vratu 

Primarna slabost popadkov 

O62.1 Zastoj poroda v aktivni fazi poroda 
Zastoj v širjenju materničnega vratu  

Sekundarna slabost popadkov 

O62.2 Druge vrste inercija maternice 
Atonija maternice 

Neusklajeni porod 

Hipotonična maternična disfunkcija BDO  

Nepravilni porod 

Slabi popadki 

Inercija maternice BDO  

O62.3 Prehitri porod (partus praecipitatus) 
1529 

O62.4 Hipertonični, nekoordinirani in podaljšani popadki maternice 



 

 

Distocija kontrakcijskega obroča 

Nekoordinirani porod 

Kontrakcija maternice v obliki peščene ure  

Hipertonična disfunkcija telesa maternice  

Nekoordinirani popadki maternice  

Tetanične kontrakcije 

Distocija maternice BDO 

Izključeno:  distocija (plodova)(materina) BDO (O66.9) 

O62.8 Druge nepravilnosti porodnih sil 

O62.9 Nepravilnost porodnih sil, neopredeljena 

O63 Dolgotrajni porod  
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O63.0 Podaljšana prva porodna doba 

O63.1 Podaljšana druga porodna doba 

O63.2 Zakasnelo rojstvo drugega dvojčka, trojčka, itd. 

O63.9 Dolgotrajni porod, neopredeljen 
Podaljšani porod BDO 

O64 Zaustavljeni porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu  

1506 

Oviran porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu 

O64.0 Zaustavljeni porod zaradi nepopolne rotacije plodove glavice 
Globoko prečno stanje 

Zaustavljeni porod zaradi trdovratne vstave: 

•  okcipitoiliakalne 

•  okcipitoposteriorne (visoko vzdolžno stanje glavice) 

•  okcipitosakralne 

•  okcipitotransverzalne (nizko prečno stanje glavice) 

O64.1 Zaustavljeni porod zaradi medenične vstave 

O64.2 Zaustavljeni porod zaradi obrazne vstave 
Zaustavljeni porod zaradi vstave brade 

O64.3 Zaustavljeni porod zaradi čelne vstave 

O64.4 Zaustavljeni porod zaradi ramenske vstave 
Izpadla ročica 

Izključeno:  zagozdena ramena (O66.0) 

  zastoj poroda pri ramenih (O66.0) 

O64.5 Zaustavljeni porod sestavljene vstave (npr. ob glavici zdrknjena ročica ali nožica) 

O64.8 Zaustavljeni porod zaradi druge vrste nepravilnega položaja in vstave 



 

 

O64.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnega položaja in vstave, neopredeljen 

O65 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice 

1506 

Oviran porod zaradi nepravilnosti materne male medenice 

O65.0 Zaustavljeni porod zaradi deformirane male medenice 

O65.1 Zaustavljeni porod zaradi splošno zožene male medenice 

O65.2 Zaustavljeni porod zaradi zoženega vhoda male medenice 

O65.3 Zaustavljeni porod zaradi zoženega izhoda male medenice in medenične sredine 

O65.4 Zaustavljeni porod zaradi fetopelvičnega disproporca, neopredeljenega 

Izključeno:  distocija zaradi nepravilnosti pri plodu (O66.2–O66.3) 

O65.5 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materinih medeničnih organov 
Zaustavljeni porod zaradi stanj, ki so našteta v O34.- 

O65.8 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti materine male medenice 

O65.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice, neopredeljene 

O66 Druge vrste zaustavljeni porod 
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O66.0 Zastoj poroda pri ramenih 
Zagozdena ramena 

Zaustavljen porod zaradi zagozdenih ramen 

O66.1 Zaustavljeni porod zaradi kolizije dvojčkov 
Zaustavljen porod zaradi kolizije dvojčkov 

O66.2 Zaustavljeni porod zaradi nenavadno velikega plodu 
Zaustavljen porod zaradi nenavadno velikega plodu 

O66.3 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu 
Distocija zaradi: 

•  zraščenih dvojčkov 

•  plodove(-ega): 

•  ascitesa 

•  hidropsa 

•  meningomielokele 

•  sakralnega teratoma 

•  tumorja 

•  hidrocefaličnega (vodenoglavega) plodu 
Zaustavljen porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu 

O66.4 Neuspel poskus poroda, neopredeljen 
Neuspel poskus poroda s poznejšim porodom s carskim rezom 

O66.5 Neuspel poskus uporabe vakuumskega ekstraktorja in forcepsa, neopredeljen 



 

 

Neuspela uporaba vakuuma ali forcepsa s poznejšim porodom ali s forcepsom ali s carskim rezom 

O66.8 Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod 
Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod 

O66.9 Zaustavljeni porod, neopredeljen 
Distocija: 

• BDO 

•  plodova BDO 

•  materina BDO 
Zaustavljeni porod BDO 

O67 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi medporodne krvavitve, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  predporodna krvavitev NUD (O46.–) 

  predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–) 

  poporodna krvavitev (O72.–) 

  prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–) 

O67.0 Medporodna krvavitev z motnjami koagulacije 
Medporodna krvavitev (čezmerna), povezana z (s): 

•  afibrinogenemijo 

•  diseminirano intravaskularno koagulacijo 

•  hiperfibrinolizo 

•  hipofibrinogenemijo 

O67.8 Druge vrste medporodna krvavitev 
Čezmerna medporodna krvavitev 

O67.9 Medporodna krvavitev, neopredeljena 

O68 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] 

Vključeno:  fetalni distres med porodom ali otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil 

O68.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu 
Plodova: 

•  bradikardija 

•  nepravilnost srčnega utripa 

•  tahikardija 

Izključeno:  pri mekonijski plodovnici (O68.2) 

O68.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z mekonijsko plodovnico 

Izključeno:  pri nepravilnem srčnem utripu plodu (O68.2) 

O68.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu pri mekonijski plodovnici 

O68.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z biokemičnim dokazom fetalnega stresa 
Nenormalna(-o) plodova(-o): 

•  acidemija 

•  kislinsko-bazno ravnotežje 

O68.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugo vrsto dokaza fetalnega stresa 



 

 

Dokaz fetalnega distresa: 

•  elektrokardiografski 

•  ultrazvočni 

O68.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s fetalnim stresom, neopredeljenim 

O69 Porod in otrokovo rojstvo s popkovničnimi zapleti 

O69.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z izpadom popkovnice 

O69.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z okrog vratu ovito popkovnico, s stisnjenjem 

O69.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z druge vrste popkovničnim zapletom 
Prepletanje popkovnice pri monoamniotskih dvojčkih 

Vozel popkovnice 

O69.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s kratko popkovnico 

O69.4 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s predležečimi žilami 
Krvavitev iz predležečih žil (vasa praevia) 

O69.5 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s poškodbo popkovničnih žil 
Popkovnična(-i): 

•  zmečkanina 

•  hematom 

Tromboza popkovničnih žil 

O69.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugimi popkovničnimi zapleti 

O69.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s popkovničnim zapletom, neopredeljenim 

O70 Poškodbe presredka (laceracija perineja) med porodom 
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Vključeno:  epiziotomija, povečana zaradi raztrganine (laceracije) 

Izključeno:  porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb (O71.4) 

O70.0 Poškodba presredka prve stopnje med porodom 
Poškodba ali raztrganina presredka, (ki zajema): 

• navikularno foso (fourchette)  }  

• labia (sramne ustnice)                   }  

• kožo                                  }   med porodom                             

• nožnico                                }  

• zunanje spolovilo                  }  

O70.1 Poškodba presredka druge stopnje med porodom 
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.0, ki zajema tudi: 

• medenično dno }  

• perinealne mišice } med porodom 

• nožnične mišice }  

 

Izključeno:  poškodba presredka, razširjena na analni sfinkter (O70.2) 



 

 

O70.2 Poškodba presredka tretje stopnje med porodom 
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.1, ki zajema tudi: 

• analni sfinkter  }  

• rektovaginalni septum  }  med porodom 

• sfinkter BDO    }  

Izključeno:  poškodba presredka, razširjena na analno ali rektalno sluznico (O70.3) 

O70.3 Poškodba presredka četrte stopnje med porodom 
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.2, ki zajema tudi: 

• analno sluznico } med porodom 

• rektalno sluznico }  

O70.9 Poškodba presredka med porodom, neopredeljena 

O71 Druge vrste porodna poškodba 

 

O71.0 Ruptura maternice pred začetkom poroda 

Dehiscenca brazgotine na maternici pred začetkom poroda 

Kodiraj tudi: 

• brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2) 

• vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7) 

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81) 

O71.00 Ruptura maternice pred začetkom poroda, neopredeljena 

O71.01 Spontana ruptura maternice pred začetkom poroda 

O71.02 Ruptura maternice zaradi poškodbe, pred začetkom poroda 
Perforacija maternice pred začetkom poroda 

Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil pred začetkom poroda  

Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20). 

O71.1 Ruptura maternice med porodom 

Ruptura maternice, pri kateri ni ugotovljeno, ali se je pojavila pred začetkom poroda 

 Dehiscenca brazgotine na maternici med porodom  

Kodiraj tudi: 

• brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2) 

• vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7) 

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81) 

O71.10 Ruptura maternice med porodom, neopredeljena 

O71.11 Spontana ruptura maternice med porodom 

O71.12 Ruptura maternice zaradi poškodbe, med porodom 
Perforacija maternice med porodom 

Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil med porodom  



 

 

Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20). 

O71.2 Poporodna inverzija maternice 

O71.3 Porodna poškodba materničnega vratu 
Anularna ločitev materničnega vratu 

O71.4 Porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb 
Poškodba nožnične stene brez omembe raztrganine presredka 

Izključeno:  pri poškodbi presredka (O70.-) 

O71.5 Druge vrste porodna poškodba (laceracija) na pelvičnih organih 
Porodna poškodba na: 

•  sečnem mehurju 

•  uretri 

O71.6 Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh 
Avulzija notranjega hrustanca simfize  }  

Poškodba trtice   } porodna 

Poškodbena ločitev simfize (pubis)  }  

O71.7 Porodni hematom v mali medenici 
Porodni hematom: 

•  presredka 

•  nožnice 

•  zunanjega spolovila 

O71.8 Druge opredeljene porodne poškodbe 

O71.81 Porodna laceracija ali raztrganina maternice 
Incizija maternice, razširjena z laceracijo/raztrganjem 

O71.82 Diastaza mm. recti abdominis med nosečnostjo in/ali porodom 

O71.88 Druga porodna poškodba, opredeljena 

O71.9 Porodna poškodba, neopredeljena 

O72 Poporodna krvavitev 

1528 

Vključeno:  krvavitev po porodu plodu ali otroka 

O72.0 Krvavitev v tretji porodni dobi 
Krvavitev, povezana z zadržano, ujeto ali adherentno posteljico 

Zadržana posteljica BDO 

Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2). 

O72.1 Druge vrste krvavitev takoj po porodu 
Krvavitev, ki sledi porodu posteljice  

Krvavitev po porodu (atonična) BDO 

O72.2 Zapoznela in drugotna poporodna krvavitev 



 

 

Krvavitev, povezana z zadržanim delcem posteljice ali plodovega mehurja 

Zadržani produkti zanositve BDO, ki sledijo porodu 

O72.3 Poporodni koagulacijski defekt 
Poporodna: 

•  afibrinogenemija 

•  fibrinoliza 

O73 Zadržana posteljica in plodov mehur, brez krvavitve 

O73.0 Zadržana posteljica brez krvavitve 

Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2). 

O73.1 Zadržani delci posteljice in plodovega mehurja, brez krvavitve 
Zadržani produkti zanositve po porodu, brez krvavitve 

O74 Zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

Vključeno:  zapleti pri materi, ki so nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali 

drugega pomirjevala med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.0 Aspiracijski pnevmonitis zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 
Vdihnjenje želodčne vsebine ali izločkov BDO          } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

Mendelsonov sindrom                   }  

O74.1 Drugi pljučni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 
Kolaps pljuč zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.2 Srčni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 
Srčni(-a): 

• zastoj  } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

• odpoved  }  

O74.3 Zapleti v centralnem živčnem sistemu zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 
Možganska anoksija zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.4 Toksični odziv na lokalno anestezijo med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.5 Glavobol, ki ga povzročita spinalna in epiduralna anestezija med porodom in otrokovim 
rojstvom 

O74.6 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 
1508 

O74.7 Neuspela ali otežkočena intubacija med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom 

O74.9 Zaplet zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljen 

O75 Drugi zapleti med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno:  poporodna: 

  •  infekcija (O86.–) 



 

 

  •  sepsa (O85) 

O75.0 Materin distres med porodom in otrokovim rojstvom 

O75.1 Šok med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem 
Porodni šok 

O75.2 Zvišana telesna temperatura (pireksija) med porodom, ki ni uvrščena drugje 

O75.3 Druge vrste infekcija med porodom 
Sepsa med porodom 

O75.4 Drugi zapleti porodniških operacij in postopkov 
Srčni(-a): 

• zastoj                }  

• odpoved                 }    po carskem rezu ali po drugih porodniških operacijah ali postopkih, vključno 

Možganska anoksija    }    z otrokovim rojstvom BDO 

Izključeno:  zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom (O74.–) 

  porodna (operativna) rana: 

  •  dehiscenca (O90.0–O90.1) 

  •  hematom (O90.2) 

  •  infekcija (O86.0) 

O75.5 Zapozneli porod po umetnem razpoku mehurja 

O75.6 Zapozneli porod po spontanem ali neopredeljenem razpoku mehurja 
Izključeno:  spontani predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-) 

O75.7 Vaginalni porod po predhodnem carskem rezu 
1506 

O75.8 Drugi opredeljeni zapleti ob porodu in otrokovem rojstvu 

O75.9 Zaplet ob porodu in otrokovem rojstvu, neopredeljen 

POROD  
(O80–O82)  

O80 Spontani porod enojčka 

1505 

  Primeri z malo pomoči ali brez nje 

  Porod pri popolnoma zdravi porodnici 

 Spontani vaginalni porod enojčka 

 Spontani porod v glavični vstavi 

O81 Porod enojčka s forcepsom in vakuumskim ekstraktorjem 

Opomba: To kategorijo uporabimo v primerih, ko v v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za 

poseg  z forcepsom in/ali vakumskim ekstraktorjem. 

Izključeno:   neuspela uporaba vakuumskega ekstraktorja ali forcepsa (O66.5) 



 

 

O82 Porod enojčka s carskim rezom 

Opomba: To kategorijo  uporabimo v primerih, ko v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za 

carski rez. 

 

ZAPLETI, POVEZANI PREDVSEM S POPORODNIM OBDOBJEM 
(PUERPERIJEM)  
(O85–O92)  

 

Opomba: Kategorije O88.–, O91.– in O92.– vključujejo našteta stanja, čeprav se pojavljajo med nosečnostjo in porodom. 

Izključeno:   duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–)  

  obporodni tetanus (A34)  

 poporodna osteomalacija (M83.0) 

O85 Poporodna sepsa 

0027, 0110 
Poporodni(-a): 

• endometritis 

• vročina 

• peritonitis 

• septikemija 

Za določitev sepse uporabite dodatno kodo (A40.- – A41.-). 

Če želimo opredeliti povzročitelje infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Za določitev lokalizirane infekcije uporabite dodatno kodo: 

• endometritis (N71.-). 

• peritonitis (N73.3, N73.5) 

Izključeno:  porodna gnojna in septična embolija (O88.3) 

 sepsa med porodom (O75.3) 

O86 Druge poporodne infekcije 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95-B97). 

Izključeno:  infekcija med porodom (O75.3) 

O86.0 Infekcija porodne operativne rane 
Okužena: 

•  rana carskega reza                       } po porodu 

•  rana na presredku  }  

O86.1 Druge vrste infekcije rodil po porodu 
Cervicitis  } po porodu 

Vaginitis  }  



 

 

O86.2 Infekcija sečil po porodu 
Stanja pod N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 po porodu 

O86.3 Druge vrste genitourinarna infekcija po porodu 
Poporodna genitourinarna infekcija BDO 

O86.4 Zvišana telesna temperatura (pireksija) neznanega izvora po porodu 
Poporodna: 

•  infekcija BDO 

•  pireksija BDO 

Izključeno:  poporodna vročina (O85) 

  pireksija med porodom (O75.2) 

O86.8 Druge opredeljene infekcije v poporodnem obdobju 

O87 Zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju (puerperiju) 

Vključeno:  med porodom, otrokovim rojstvom in v poporodnem obdobju 

Izključeno:  porodna embolija (O88.–) 

    zapleti venskega žilja med nosečnostjo (O22.–) 

O87.0 Površinski tromboflebitis v poporodnem obdobju 

O87.1 Globoka flebotromboza v poporodnem obdobju 
Globokovenska tromboza, poporodna 

Pelvični tromboflebitis, poporodni 

O87.2 Hemoroidi v poporodnem obdobju 

O87.3 Možganska venska tromboza v poporodnem obdobju 
Tromboza cerebralnega venskega sinusa v poporodnem obdobju 

O87.8 Drugi zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju 
Genitalne varice v poporodnem obdobju 

O87.9 Zaplet venskega žilja v poporodnem obdobju, neopredeljen 
Poporodni(-a): 

•  flebitis BDO 

•  flebopatija BDO 

•  tromboza BDO 

O88 Porodna embolija 

Vključeno:  pljučni emboli med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju) 

Izključeno:  embolija kot zaplet pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

O88.0 Porodna zračna embolija 

O88.1 Embolija s plodovnico 

O88.2 Porodna embolija s krvnimi strdki 
Porodna (pljučna) embolija BDO  



 

 

Poporodna (pljučna) embolija BDO  

O88.3 Porodna gnojna in septična embolija 

O88.8 Druge vrste porodna embolija 
Porodna maščobna embolija 

O89 Zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju (puerperiju) 

Vključeno:    zapleti pri materi, nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali druge   

vrste pomirjevala v poporodnem obdobju 

O89.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju 
Aspiracijski pnevmonitis                   }  

Vdihnjenje želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije v poporodnem obdobju 

Mendelsonov sindrom                   }  

Padec pljučnih pritiskov    }  

O89.1 Srčni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju 
Srčni(-a): 

• zastoj } zaradi anestezije v poporodnem obdobju 

• odpoved  }  

O89.2 Zapleti v osrednjem živčnem sistemu zaradi anestezije v poporodnem obdobju 
Možganska anoksija zaradi anestezije v poporodnem obdobju 

O89.3 Toksična reakcija na lokalno anestezijo v poporodnem obdobju 

O89.4 Glavobol v poporodnem obdobju, ki ga je povzročila spinalna in epiduralna anestezija 

O89.5 Drugi zapleti zaradi spinalne in epiduralne anestezije v poporodnem obdobju 

O89.6 Neuspela ali otežena intubacija v poporodnem obdobju 

O89.8 Drugi zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju 

O89.9 Zaplet zaradi anestezije v poporodnem obdobju, neopredeljen 

O90 Zapleti v poporodnem obdobju  (puerperiju), ki niso uvrščeni drugje 

O90.0 Dehiscenca rane po carskem rezu 

O90.1 Dehiscenca rane na presredku 
Dehiscenca rane po: 

•  epiziotomiji 

•  poškodbi presredka 

Sekundarna raztrganina presredka 

O90.2 Hematom porodne rane 

O90.3 Kardiomiopatija v poporodnem obdobju 
Stanja v I42.- 

O90.4 Poporodna akutna odpoved ledvic 
Hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu 



 

 

O90.5 Poporodni tiroiditis 

O90.8 Drugi zapleti v poporodnem obdobju, ki niso opredeljeni drugje 
Polip placente 

O90.9 Zaplet v poporodnem obdobju, neopredeljen 

O91 Vnetja dojke, povezana s porodom 

1538 

Vključeno:  našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med laktacijo 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O91.-: 

  0   brez spremljajočih težav 

  1   s spremljajočimi težavami 

O91.0 Okužba bradavice, povezana s porodom 

Absces na bradavici: 

•  nosečniški 

•  poporodni 

O91.1 Absces na dojki, povezan s porodom 

Absces na dojki }  

Gnojni mastitis } nosečniški ali poporodni 

Subareolarni absces }  

O91.2 Negnojno vnetje dojke, povezano s porodom 

Limfangitis dojke }  

Mastitis:  } 

• intersticijski                 } nosečniški ali poporodni 

• BDO  }  

• parenhimatozni }  

O92 Druge nepravilnosti dojke in dojenja, povezane s porodom 

1538 

Vključeno:  našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med dojenjem 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O92.-:   

  0  brez spremljajočih težav 

  1  s spremljajočimi težavami 

O92.0 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom 

Ugreznjena bradavica, nosečniška ali poporodna  

O92.1 Razpokana bradavica, povezana s porodom 

  Ragada bradavice, nosečniška ali poporodna 



 

 

O92.2 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom 

Mehurji na bradavici  }  

Zamašen(i) vod(i)  }  

Poškodovana bradavica  } nosečniška ali poporodna 

Zamašitev   }  

Praske na bradavici  }  

O92.3 Agalakcija 

 Odsotnost tvorjenja mleka 

Primarna agalakcija 

O92.4 Hipogalakcija 

Zapoznelo  } nastajanje mleka 

Nezadostno }  

 

O92.5 Ablaktacija 

1539 

Agalakcija: 

•  sekundarna 

•  iz zdravstvenih razlogov 

 

  0   brez spremljajočih težav 

  1   s spremljajočimi težavami 

O92.6 Galaktoreja 

Prekomerno nastajanje in odtekanje mleka 

Izključeno:  galaktoreja, ki ni povezana s porodom (N64.3) 

O92.7 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije 

Poporodna galaktokela 

 

DRUGA PORODNIŠKA STANJA, KI NISO UVRŠČENA DRUGJE  
(O94–O99)  

O94 Kasne posledice zapletov nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja 

0008 

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kodiranju obolevnosti zgolj za zapis stanj v kategorijah O00 – O75 

in O85 – O92 kot vzrok za kasne posledice, ki so same uvrščene drugje. 

Kasne posledice vključujejo pogoje, ki so uvrščeni kot taki in se lahko pojavijo kadarkoli po 

poporodnem obdobju.  



 

 

Najprej kodirajte katerokoli kasno posledico. 

Izključeno:  ki se končajo s smrtjo (O96, O97) 

O95 Obporodna smrt zaradi neopredeljenega vzroka 

Maternalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka, ki nastopi med  nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom 

ali v poporodnem obdobju (puerperiju) 

O96 Smrt zaradi katerega koli porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno 
leto po porodu 

Če želimo opredeliti porodniški vzrok smrti, uporabimo dodatno kodo. 

O97 Smrt zaradi kasnih posledic (sekvel) neposrednih porodniških vzrokov 

0008 

Smrt zaradi neposrednega porodniškega vzroka, ki nastopi eno leto ali več po porodu 

O98 Materine infekcijske in parazitske bolezni, uvrščene drugje, zapletajo nosečnost, porod in 
poporodno obdobje (puerperij) 

Vključeno:  našteta stanja, kot zapleti med nosečnostjo, kadar se poslabšajo zaradi nosečnosti ali so razlog za  

porodniško oskrbo 

Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) 

Izključeno:  prikrita infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21) 

  bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75) 

obporodni tetanus (A34) 

poporodna: 

•  infekcija (O86.–) 

•  sepsa (O85) 

kadar je vzrok za materino oskrbo ta, da vemo, ali pa sumimo, da je bolezen prizadela plod (O35–

O36) 

O98.0 Tuberkuloza kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v A15–A19 

O98.1 Sifilis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v A50–A53 

O98.2 Gonoreja kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v A54.- 

O98.3 Druge infekcije, prenesene prevsem na spolni način, kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in 
v poporodnem obdobju 
Stanja v A55–A64 

O98.4 Virusni hepatitis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
0104 

Stanja v B15–B19 



 

 

O98.5 Druge virusne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v A80–B09, B25–B34 

O98.6 Protozojske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v B50–B64 

O98.8 Druge infekcijske in parazitske boleznii kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v 
poporodnem obdobju  

O98.9 Neopredeljene materine infekcijske in parazitske boleznii kot zapleti med nosečnostjo, ob 
porodu in v poporodnem obdobju 

O99 Druge bolezni pri materi, ki so lahko uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in 
poporodno obdobje (puerperij)  

1521 

Opomba: Ta kategorija vključuje stanja, ki zapletajo nosečnost, ki se slabšajo zaradi nosečnosti ali pa so 

glavni vzrok za porodniško oskrbo, in za katera Indeks ne označuje posebne rubrike v poglavju 

15. 

Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo. 

Izključeno:  infekcijske in parazitske bolezni (O98.–) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 kadar je vzrok za oskrbo matere ta, da vemo ali pa sumimo, da je stanje prizadelo plod (O35– 

O36) 

O99.0 Anemija (slabokrvnost) kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 

Stanja v D50–D64 

Kodirajte tudi specifičen tip anemije, če je znan.  

O99.00 Anemija ki zapleta nosečnost, porod in poporodno obdobje, neopredeljena 

O99.01 Anemija, ki zapleta nosečnost 
Predporodna anemija BDO 

O99.02 Prej obstoječa anemija, ki zapleta nosečnost 
Predporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije 

O99.03 Anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje 
Poporodna anemija BDO 

O99.04 Prej obstoječa anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje 
Poporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije 

O99.1 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov in določene nepravilnosti imunskega odziva kot 
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v D65–D89 

Izključeno:  krvavitev pri koagulacijskih motnjah (O46.0, O67.0, O72.3) 

O99.2 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v 
poporodnem obdobju 



 

 

Stanja v E00–E89 

Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes) (O24.–) 

 slaba prehranjenost (O25) 

 poporodni tiroiditis (O90.5) 

O99.3 Duševne motnje in bolezni živčnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v 
poporodnem obdobju 

0505 

Stanja v F00–F99 in G00–G99 

Izključeno:  poporodna depresija (F53.0) 

poporodni: 

• otožnost   }  

• disforija  } BDO (F53.8) 

• motnja razpoloženja}  

• žalost  }  

periferni nevritis, povezan z nosečnostjo (O26.83) 

poporodna psihoza (F53.1) 

O99.4 Bolezni obtočil kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v I00–I99 

Izključeno:  kardiomiopatija v poporodnem obdobju (O90.3) 

hipertenzivne motnje (O10–O16) 

porodna embolija (O88.–) 

zapleti venskega žilja in tromboza cerebralnega venskega sinusa: 

•  med porodom, ob otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (O87.–) 

•  med nosečnostjo (O22.–) 

O99.5 Bolezni dihal kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v J00–J99 

O99.6 Bolezni prebavnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju 
Stanja v K00–K93 

Izključeno:  motnje  v delovanju jeter med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (O26.6) 

O99.7 Kožne bolezni in bolezni podkožnega tkiva kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v 
poporodnem obdobju 
Stanja v L00–L99 

Izključeno:  herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza) (O26.4) 

O99.8 Druge opredeljene bolezni in stanja kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem 
obdobju 
Stanja v C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99, Q00–Q99 and R00–R99 

Izključeno: infekcije rodil in sečil med nosečnostjo (O23.–)  

infekcija rodil in sečil po porodu (O86.0–O86.3)  

oskrba matere pri znani nenormalnosti materinih medeničnih organov ali pri sumu 

nanjo (O34.–) 

poporodna: 

• akutna odpoved ledvic (O90.4) 

• nefritis (O90.8) 



 

 

 

 

 

 



 

 

POGLAVJE 16 

NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM 
(OBPORODNEM) OBDOBJU 
(P00–P96) 
 

Poglavje vsebuje naslednje sklope: 

P00–P04  Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni in zapletov med nosečnostjo, 
porodom in otrokovim rojstvom 

P05–P08 Nepravilnosti, povezane s trajanjem nosečnosti in plodovo rastjo 

P10–P15 Porodne poškodbe 
P20–P29  Bolezni dihal in obtočil, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje 

P35–P39 Infekcije, značilne za perinatalno obdobje 

P50–P61 Krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka 

P70–P74 Prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje plodu in novorojenčka 

P75–P78 Bolezni prebavil plodu in novorojenčka 

P80–P83 Stanja, ki prizadenejo kožo in uravnavanje telesne temperature plodu in novorojenčka 

P90–P96 Druge bolezni, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 
 

Z zvezdico označena kategorija v tem poglavju je: 

P75*  Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1†) 

 

Vključeno:  stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, celo če je  prišlo do smrti ali bolezni šele kasneje 

Izključeno: prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99) 

 endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89) 

 poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) 

 neoplazme (C00–D48) 

 tetanus novorojenčkov (A33) 

PLOD IN NOVOROJENČEK, PRIZADET ZARADI MATERINIH BOLEZNI IN ZAPLETOV 
MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN OTROKOVIM ROJSTVOM  
(P00–P04)  
1609 

Vključeno:  navedena materina stanja so vključena le, kadar so opredeljena kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali 

novorojenčka 

P00 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki niso nujno povezane s sedanjo 
nosečnostjo 

Izključeno:  plod in novorojenček, prizadet zaradi: 

•  materinih zapletov med nosečnostjo (P01.–) 

•  materinih endokrinih in presnovnih bolezni (P70– P74) 



 

 

•  škodljivih snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–) 

P00.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih hipertenzivnih bolezni 
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v O10–O11, O13–O16 

P00.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni ledvic in spodnjih sečil 
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v N00–N39 

P00.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih infekcijskih in parazitskih bolezni 
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v A00–B99 in J09–J11,  vendar 

sam brez znakov te bolezni 

Izključeno:  infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje (P35–P39) 

   infekcije rodil in druge lokalizirane materine infekcije (P00.8) 

P00.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih bolezni obtočil in dihal 
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 in 

niso uvrščene v P00.0, P00.2 

P00.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi motenj materine prehranjenosti 
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih motenj, ki se jih da uvrstiti v E40–E64 

Materina podhranjenost BDO 

P00.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine poškodbe 
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v S00–T79 

P00.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi kirurškega posega pri materi 

Izključeno:  carski rez pri sedanjem porodu (P03.4) 

  poškodbe posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1) 

  prejšnje operacije maternice ali medeničnih organov (P03.8) 

  prekinitev nosečnosti, plod (P96.4) 

P00.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih medicinskih posegov pri materi, neuvrščenih 
drugje 
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi radiološkega obsevanja matere 

Izključeno:  poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1) 

            plod ali novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov ob porodu in otrokovem rojstvu (P03.–) 

P00.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih stanj 
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi: 

•  stanj, ki se jih da uvrstiti pod T80–T88 

•  infekcij rodil in drugih lokaliziranih materinih infekcij 

•  materinega sistemskega lupusa eritematozusa 

Izključeno:  prehodne endokrine in presnovne motnje novorojenčka (P70–P74) 

P00.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi neopredeljenega materinega stanja 

P01 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih zapletov med nosečnostjo 

P01.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nezadostnosti materničnega ustja 

P01.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi predčasnega razpoka plodovega mehurja 



 

 

P01.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi oligohidramnija 

Izključeno:  če je posledica predčasnega razpoka plodovega mehurja (P01.1) 

P01.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi polihidramnija 
Hidramnij 

P01.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi ektopične nosečnosti 
Abdominalna nosečnost 

P01.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi multiple nosečnosti 
Dvojna nosečnost 

Trojna nosečnost 

P01.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine smrti 

P01.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nenormalne vstave pred začetkom poroda 
Medenična vstava }  

Zunanji obrat                  }  

Obrazna vstava  } pred začetkom poroda 

Prečna lega   }  

Spremenljiva lega  }  

P01.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih zapletov med nosečnostjo 
Spontani splav, plod 

P01.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega zapleta med nosečnostjo, neopredeljenega 

P02 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapletov v zvezi s posteljico, popkovnico in ovoji 

P02.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi placente previje (predležeče posteljice) 

P02.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih vrst ločitve posteljice in krvavitve 
Abrupcija posteljice  

Slučajna krvavitev  

Predporodna krvavitev 

Poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji 

Izguba krvi matere 

Prezgodnja ločitev posteljice 

P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih morfoloških in funkcionalnih 
anomalij posteljice 
Posteljica: 

•  disfunkcija 

•  infarkt 

•  nezadostnost 

P02.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi sindromov placentarne transfuzije 
Anomalije posteljice in popkovnice, ki so povzročile transfuzijo iz enega dvojčka v drugega ali druge 

transplacentarne tranfuzije 

Če želimo označiti posledice pri plodu ali novorojenčku, uporabimo dodatno kodo. 

P02.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi izpada popkovnice 



 

 

P02.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge vrste pretisnjene popkovnice 
(Tesno) ovita popkovnica okoli vratu 

Zamotana popkovnica 

Vozel popkovnice 

P02.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljnih stanj popkovnice 
Kratka popkovnica 

Predležeče žile (vasa praevia) 

Izključeno:  enojna popkovna arterija (Q27.0) 

P02.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi horioamnionitisa 
Amnionitis  

Horionitis  

Placentitis 

P02.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih anomalij ovojev 

P02.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anomalije ovojev, neopredeljene 

P03 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom 

P03.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi medenične vstave in ekstrakcije 

P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege, disproporca med porodom 
in otrokovim rojstvom 
Ozka medenica 

Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O64–O66 

Persistentna okcipitalno–posteriorna lega 

Prečna lega 

P03.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s forcepsom (kleščnega poroda) 

P03.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda z vakuumsko ekstrakcijo 

P03.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s carskim rezom 

P03.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi hitrega poroda 
Kratka druga porodna doba 

P03.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nepravilnih popadkov 
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O62.–, razen O62.3 

Hipertonični popadki 

Inercija uterusa 

P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov med porodom in otrokovim 
rojstvom 
Abnormalnost mehke porodne poti 

Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda 

Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O60–O75, in zaradi posegov med porodom in 

otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v P02.– in P03.0–P03.6 

Indukcija poroda 

P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapleta med porodom in otrokovim rojstvom, 
neopredeljenega 



 

 

P04 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, prenešenih preko posteljice ali 
materinega mleka 

Vključeno: neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice 

Izključeno: prirojene malformacije (Q00–Q99) 
zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku 

(P58.4) 

P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi, med nosečnostjo, 
porodom in otrokovim rojstvom 
Reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z 

njimi 

P04.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zdravil, ki jih je dobila mati 
Kemoterapija neoplazem 

Citotoksična zdravila 

Izključeno:  dismorfija zaradi varfarina (Q86.2) 

  fetalni hidantoinski sindrom (Q86.1) 

  materino uporabljanje snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost (P04.4) 

P04.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega kajenja tobaka 

P04.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uživanja alkohola 

Izključeno:  fetalni alkoholni sindrom (Q86.0) 

P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki lahko povzročijo 
zasvojenost 

Izključeno:  anestezija in analgezija pri materi (P04.0) 

     abstinenčni znaki zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1) 

P04.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, ki jih je mati zaužila s hrano 

P04.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljivih snovi iz okolja na mater 

P04.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja drugih škodljivih snovi na mater 

P04.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljive snovi na mater, neopredeljene 

NEPRAVILNOSTI, POVEZANE S TRAJANJEM NOSEČNOSTI IN PLODOVO RASTJO  
(P05–P08)  

P05 Upočasnjena rast in podhranjenost plodu  

P05.0 Lahek za gestacijsko starost 
Asimetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko 

starost) 

Lahek za starost 

P05.1 Majhen za gestacijsko starost 
Majhen in lahek za starost 



 

 

Majhen za starost  

Simetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost) 

P05.2 Podhranjenost plodu brez omembe lahkosti ali majhnosti za gestacijsko starost 
Novorojenček, ki ni niti prelahek niti premajhen za gestacijsko starost, vendar kaže znake podhranjenosti 

plodu, kot so suha koža, ki se lušči, in zmanjšanje podkožnega maščevja. 

Izključeno:  podhranjenost plodu z: 

  •  lahkostjo za gestacijsko starost (P05.0) 

  •  majhnostjo za gestacijsko starost (P05.1) 

P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena 
Omejena rast plodu BDO 

Zaostala rast plodu BDO 

Zastoj plodove rasti v maternici BDO 

P07 Nepravilnosti, povezane s kratko nosečnostjo in majhno porodno težo, ki niso uvrščene drugje   

1618 

Opomba: Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna 

teža. 

Vključeno: našteta stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega 

novorojenčka 

Izključeno:  majhna porodna teža zaradi upočasnjene rasti in podhranjenosti plodu (P05.-) 

P07.0 Skrajno majhna porodna teža 

P07.01 Skrajno majhna porodna teža 499 g ali manj 

P07.02 Skrajno majhna porodna teža 500 - 749 g 

P07.03 Skrajno majhna porodna teža 750 - 999 g 

P07.1 Druge vrste majhna porodna teža 

P07.11 Majhna porodna teža 1000 - 1249 g 

P07.12 Majhna porodna teža 1250 - 1499 g 

P07.13 Majhna porodna teža 1500-  2499 g 

P07.2 Skrajna nezrelost 

P07.21 Skrajna nezrelost, manj kot 24 tednov 
Skrajna nezrelost, manj kot 168 dni 

P07.22 Skrajna nezrelost, od 24 do 28 tednov   
Skrajna nezrelost, od 168 do 196 dni 

P07.3 Drugi nedonošenčki 



 

 

P07.30 Nedonošenček, nespecifično   

P07.31 Nedonošenček, od 28 do 32 tednov 
Nedonošenček, od 196 do 224 dni  

P07.32 Nedonošenček, od 32 do 37 tednov  
Nedonošenček, od 224 do 259 dni 

P08 Nepravilnosti, povezane z dolgo nosečnostjo in veliko porodno težo 

Opomba:   Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna teža. 

Vključeno: našteta stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega 

novorojenčka 

P08.0 Zelo velik novorojenček 
Navadno pomeni porodno težo 4500 g ali več. 

Izključeno:  sindrom: 

  •  otroka diabetične matere (P70.1) 

  •  otroka matere z gestacijskim diabetesom (P70.0) 

P08.1 Drugi, za gestacijsko starost težki novorojenčki 
Druge vrste za gestacijsko starost težek ali velik plod ali novorojenček ne glede na trajanje nosečnosti. 

P08.2 Prenošeni novorojenček, ki ni težek za gestacijsko starost 
Plod in novorojenček z gestacijsko starostjo 42 polnih tednov ali več (294 dni ali več), ki ni težek ali velik za 

gestacijsko starost. 

Prenošenost BDO 

 

PORODNE POŠKODBE  
(P10–P15)  
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P10 Intrakranialna poškodba (raztrganina) in krvavitev zaradi porodne poškodbe 

Izključeno:  intrakranialna krvavitev plodu ali novorojenčka: 

 • BDO (P52.9) 

 •  zaradi anoksije ali hipoksije (P52.–) 

P10.0 Subduralna krvavitev zaradi porodne poškodbe 
Subduralni hematom (lokaliziran) zaradi porodne poškodbe  

Izključeno:   subduralna krvavitev, združena s poškodbo tentorija (P10.4) 

P10.1 Krvavitev v možganovino zaradi porodne poškodbe 

P10.2 Intraventrikularna krvavitev zaradi porodne poškodbe 

P10.3 Subarahnoidna krvavitev zaradi porodne poškodbe 



 

 

P10.4 Raztrg tentorija zaradi porodne poškodbe 

P10.8 Druge intrakranialne poškodbe in krvavitve zaradi porodne poškodbe 

P10.9 Neopredeljena intrakranialna poškodba in krvavitev zaradi porodne poškodbe 

P11 Druge porodne poškodbe centralnega živčevja 

P11.0 Možganski edem zaradi porodne poškodbe 

P11.1 Druge vrste opredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe 

P11.2 Neopredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe 

P11.3 Porodna poškodba obraznega živca (facialisa) 
Paraliza obraza zaradi porodne poškodbe 

P11.4 Porodna poškodba drugih možganskih živcev 

P11.5 Porodna poškodba hrbtenice in hrbtnega mozga 
Zlom hrbtenice zaradi porodne poškodbe 

P11.9 Porodna poškodba centralnega živčevja, neopredeljena 

P12 Porodna poškodba skalpa 

P12.0 Kefalhematom zaradi porodne poškodbe 

P12.1 Porodna oteklina zaradi porodne poškodbe 

P12.2 Epikranialna subaponevrotična krvavitev zaradi porodne poškodbe 

P12.3 Podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe 

P12.4 Poškodba skalpa novorojenčka zaradi nadzorovanja (monitoriranja) plodu med porajanjem 
Vreznina zaradi jemanja vzorca krvi  

Poškodba z elektrodo 

P12.8 Druge porodne poškodbe skalpa 

P12.9 Porodna poškodba skalpa, neopredeljena 

P13 Porodna poškodba okostja 

Izključeno:  porodna poškodba hrbtenice (P11.5) 

P13.0 Zlom lobanje zaradi porodne poškodbe 

P13.1 Druge porodne poškodbe lobanje 

Izključeno:  kefalhematom (P12.0) 

P13.2 Porodna poškodba stegnenice 



 

 

P13.3 Porodna poškodba drugih dolgih kosti 

P13.4 Zlom ključnice kot porodna poškodba 

P13.8 Porodne poškodbe drugih delov okostja 

P13.9 Porodna poškodba okostja, neopredeljena 

P14 Porodna poškodba perifernega živčevja 

P14.0 Erbova paraliza zaradi porodne poškodbe 

P14.1 Klumpkejeva paraliza zaradi porodne poškodbe 

P14.2 Paraliza frenikusa zaradi porodne poškodbe 

P14.3 Druge porodne poškodbe brahialnega pleksusa 

P14.8 Porodne poškodbe drugih delov perifernega živčevja 

P14.9 Porodna poškodba perifernega živčevja, neopredeljena 

P15 Druge porodne poškodbe 

P15.0 Porodna poškodba jeter 
Ruptura jeter kot porodna poškodba 

P15.1 Porodna poškodba vranice 
Ruptura vranice kot porodna poškodba 

P15.2 Porodna poškodba mišice obračalke glave 

P15.3 Porodna poškodba očesa 
Krvavitev v očesno veznico } zaradi porodne poškodbe 

Poškodbeni glavkom  }  

P15.4 Porodna poškodba obraza 
Oteklina obraza zaradi porodne poškodbe 

P15.5 Porodna poškodba zunanjega spolovila 

P15.6 Podkožna maščobna nekroza kot porodna poškodba 

P15.8 Druge opredeljene porodne poškodbe 

P15.9 Porodna poškodba, neopredeljena 

 

BOLEZNI DIHAL IN OBTOČIL, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) 
OBDOBJE  
(P20–P29)  



 

 

P20 Intrauterina hipoksija 

Vključeno:  nepravilen plodov srčni utrip  

plodova ali intrauterina(-o): 

•  acidoza 

•  anoksija 

•  asfiksija 

•  stiska 

•  hipoksija 

•  mekonijska plodovnica 

•  odvajanje mekonija 

Izključeno:  možganska krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije (P52.-) 

P20.0 Intrauterina hipoksija, prvič opažena pred začetkom poroda 

P20.1 Intrauterina hipoksija, prvič opažena med porodom in otrokovim rojstvom 

P20.9 Intrauterina hipoksija, neopredeljena 

P21 Porodna asfiksija 

Opomba: Ta kategorija se ne uporablja za nizko oceno po Apgarjevi, če niso omenjene tudi asfiksija ali 

druge težave z dihanjem. 

Izključeno:  intrauterina hipoksija ali asfiksija (P20.-) 

P21.0 Huda porodna asfiksija 
Pulz, ki je ob rojstvu pod 100 na minuto, se niža ali je nespremenjen, brez dihanja ali le s sopihanjem, slaba 

barva, brez mišičnega tonusa. 

Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 0–3 

P21.1 Mila ali zmerna porodna asfiksija 
Normalno dihanje v eni minuti ni vzpostavljeno, pulz 100 na minuto ali več, nekaj mišičnega tonusa, slab 

odziv na dražljaje. 

Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 4–7 

P21.9 Porodna asfiksija, neopredeljena 
Anoksija  }  

Asfiksija } BDO 

Hipoksija }  

P22 Dihalna stiska (respiratorni distres) novorojenčka 

Izključeno:  dihalna odpoved pri novorojenčku (P28.5) 

P22.0 Sindrom dihalne stiske novorojenčka 
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Bolezen hialinih membran 

P22.1 Prehodna tahipneja novorojenčka 

P22.8 Druge dihalne stiske novorojenčka 



 

 

P22.9 Dihalna stiska novorojenčka, neopredeljena 

P23 Prirojena pljučnica 

 Vključeno:  infekcijska pljučnica, pridobljena v maternici ali med porodom 

Izključeno:  pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije (P24.-) 

P23.0 Prirojena virusna pljučnica 

Izključeno:  prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0) 

P23.1 Prirojena pljučnica zaradi klamidij 

P23.2 Prirojena pljučnica zaradi stafilokokov 

P23.3 Prirojena pljučnica zaradi streptokokov skupine B 

P23.4 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Escherichia coli 

P23.5 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Pseudomonas 

P23.6 Prirojena pljučnica zaradi drugih bakterij 
Haemophilus influenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Mycoplasma 

Streptococcus, razen skupine B 

P23.8 Prirojena pljučnica zaradi drugih mikroorganizmov 

P23.9 Prirojena pljučnica, neopredeljena 

P24 Aspiracijski sindromi novorojenčka 
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Vključeno:  pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije 

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku 
Sindrom aspiracije mekonija 

Mekonijski pnevmonitis 

P24.1 Aspiracija plodovnice in sluzi pri novorojenčku 
Aspiracija plodovnice 

P24.2 Aspiracija krvi pri novorojenčku 

P24.3 Aspiracija mleka in regurgitirane hrane pri novorojenčku 

P24.8 Drugi aspiracijski sindromi novorojenčka 

P24.9 Aspiracijski sindrom novorojenčka, neopredeljen 
Aspiracijska pljučnica novorojenčka BDO 

P25 Intersticijski emfizem in druga podobna stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 



 

 

P25.0 Intersticijski emfizem, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P25.1 Pnevmotoraks, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P25.2 Pnevmomediastinum, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P25.3 Pnevmoperikard, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P25.8 Druga stanja, povezana z intersticijskim emfizemom v perinatalnem obdobju 

P26 Pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

P26.0 Traheobronhialna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P26.1 Masivna pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P26.8 Druge pljučne krvavitve, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 

P26.9 Neopredeljena pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P27 Kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

P27.0 Wilson-Mikityjev sindrom 
Pljučna nezrelost 

P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju 
Kronična neonatalna pljučna bolezen 

P27.8 Druge kronične pljučne bolezni, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 
Prirojena pljučna fibroza 

Bolezen pljuč zaradi umetne ventilacije 

P27.9 Neopredeljena kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem obdobju 

P28 Druge motnje dihanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

Izključeno:  prirojene malformacije dihal (Q30–Q34) 

P28.0 Primarna atelektaza pri novorojenčku 
Pljuča se primarno niso razpela do končnih dihalnih poti 

Pljučna: 

•  hipoplazija, zaradi nizke gestacijske starosti 

•  nezrelost BDO 

P28.1 Druge in neopredeljene atelektaze pri novorojenčku 
Atelektaza: 

• BDO 

•  delna 

•  sekundarna 

Resorpcijska atelektaza brez sindroma dihalne stiske 

P28.2 Napadi pomodrelosti pri novorojenčku 

Izključeno:  apneja pri novorojenčku (P28.3–P28.4-) 



 

 

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem 
Prirojena centralna hipoventilacija 

Apneja pri novorojenčku med spanjem BDO 

P28.4 Druge vrste apneja pri novorojenčku 

P28.40 Apneja novorojenčka, neopredeljena 

P28.41 Apneja pri nedonošenčku 

P28.42 Obstruktivna apneja pri novorojenčku 

P28.49 Druge vrste apneja pri novorojenčku 

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku 
Hipoventilacija pri novorojenčku 

Izključeno: Prirojena centralna hipoventilacija (P28.3) 

P28.8 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku 

Izključeno:  zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0) 

P28.81 Nahod pri novorojenčku 

P28.82 Pridobljena zožitev sapnika pod grlom 
Pointubacijska zožitev sapnika pod grlom pri novorojenčku 

P28.83 Stokanje pri novorojenčku 

P28.89 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku 

P28.9 Motnja dihanja pri novorojenčku, neopredeljena 

P29 Bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

Izključeno:  prirojene malformacije obtočil (Q20–Q28) 

P29.0 Srčna odpoved pri novorojenčku 

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku 

Izključeno: prirojen srčni blok (Q24.6) 

P29.2 Hipertenzija pri novorojenčku 

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija 
Kasno zapiranje arterioznega duktusa 

(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku 

Izključen: odprti ductus arteriosus (Q25.0) 

P29.4 Prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku 



 

 

P29.8 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 

P29.81 Hipotenzija pri novorojenčku 

P29.82 Benigni in nepomembni srčni šumi pri novorojenčku 
Funkcijski srčni šum pri novorojenčku 

P29.89 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 

P29.9 Bolezen srca in obtočil v perinatalnem obdobju, neopredeljena 

 

INFEKCIJE, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE  
(P35–P39)  
 

Vključeno:  infekcije, pridobljene v maternici ali med porodom 

Izključeno:  asimptomatska infekcija z virusom človeške imunske pomankljivosti [HIV] (Z21) 

  prirojena(-i): 

  •  gonokokna infekcija (A54.–) 

  •  pljučnica (P23.–) 

  • sifilis (A50.–) 

  •  bolezen virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20– B24) 

  infekcijske bolezni, pridobljene po rojstvu (A00–B99, J10–J11) 

  črevesne infekcijske bolezni (A00–A09) 

  laboratorijski dokaz infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75) 

  materina infekcijska bolezen kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka, ki sam nima znakov  

te bolezni (P00.2) 

  tetanus novorojenčkov (A33) 

P35 Prirojene virusne bolezni 

P35.0 Sindrom prirojene infekcije z rdečkami 
Prirojena pljučnica zaradi rdečk 

P35.1 Prirojena citomegalovirusna infekcija 

P35.2 Prirojena herpesvirusna infekcija [herpes simplex] 

P35.3 Prirojeni virusni hepatitis 

P35.8 Druge prirojene virusne bolezni 
Prirojene norice 

P35.9 Prirojena virusna bolezen, neopredeljena 

P36 Bakterijska sepsa novorojenčka 

Vključeno:  prirojena sepsa 

P36.0 Sepsa novorojenčka zaradi streptokokov skupine B 



 

 

P36.1 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih streptokokov 

P36.2 Sepsa novorojenčka zaradi stafilokoka Staphylococcus aureus 

P36.3 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih stafilokokov 

P36.4 Sepsa novorojenčka zaradi bakterije Escherichia coli 

P36.5 Sepsa novorojenčka zaradi anaerobov 

P36.8 Druge bakterijske sepse novorojenčka 

P36.9 Bakterijska sepsa novorojenčka, neopredeljena 

P37 Druge prirojene infekcijske in parazitske bolezni 

Izključeno: prirojeni sifilis (A50.–) 

 nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka (P77) 

 driska novorojenčka: 

 •  infekcijska (A00–A09) 

 •  neinfekcijska (P78.3) 

 gonokokna oftalmija novorojenčkov (A54.3) 

 tetanus novorojenčkov (A33) 

P37.0 Prirojena tuberkuloza 

P37.1 Prirojena toksoplazmoza 
Hidrocefalus zaradi prirojene toksoplazmoze 

P37.2 Listerioza (diseminirana) novorojenčka 

P37.3 Prirojena malaria falciparum 

P37.4 Druge vrste prirojena malarija 

P37.5 Kandidioza novorojenčka 

P37.50 Kandidioza novorojenčka, neopredeljena 

P37.51 Kandidioza lokalno ali kandidioza prebavil pri novorojenčku 
Kandidioza novorojenčka: 

• kožnosluznična 

• oralna 

• na presredku 

P37.52 Invazivna kandidioza novorojenčka 
Generalizirana kandidna sepsa pri novorojenčku 

Pljučna kandidioza  }   pri novorojenčku 

Sistemska kandidioza  }  

P37.59 Druge vrste kandidioza novorojenčka 

P37.8 Druge opredeljene prirojene infekcijske in parazitske bolezni 

P37.9 Prirojena infekcijska ali parazitska bolezen, neopredeljena 



 

 

P38 Vnetje popka (omfalitis) novorojenčka z zmerno krvavitvijo ali brez nje 

 

P39 Druge infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje 

P39.0 Infekcijski mastitis novorojenčka 

Izključeno:  nabrekle dojke novorojenčka (P83.4) 

  neinfekcijski mastitis novorojenčka (P83.4) 

P39.1 Konjunktivitis in dakrocistitis novorojenčka 
Klamidijski konjunktivitis novorojenčka  

Oftalmija novorojenčka BDO 

Izključeno:  gonokokni konjunktivitis (A54.3) 

P39.2 Intraamnijska infekcija plodu, ki ni uvrščena drugje 

P39.3 Infekcija sečil novorojenčka 

P39.4 Kožna infekcija novorojenčka 
Piodermija novorojenčka 

Izključeno:  pemfigus novorojenčka (L00) 

  stafilokokna epidermalna nekroliza (L00) 

P39.8 Druge opredeljene infekcije, značilne za perinatalno obdobje 

P39.9 Infekcija, značilna za perinatalno obdobje, neopredeljena 

 

 

KRVAVITVE IN BOLEZNI KRVI PLODU IN NOVOROJENČKA  
(P50–P61) 

Izključeno:  prirojena stenoza in striktura žolčevodov (Q44.3) 

 Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)  

 Dubin–Johnsonov sindrom (E80.6) 

 Gilbertov sindrom (E80.4) 

 dedne hemolitične anemije (D55–D58) 

P50 Krvavitev plodu 

Izključeno:  prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3) 

P50.0 Krvavitev plodu iz predležečih žil (vasa preavia) 

P50.1 Krvavitev plodu iz pretrgane popkovnice 

P50.2 Krvavitev plodu iz posteljice 

P50.3 Krvavitev v drugega dvojčka 



 

 

P50.4 Krvavitev v materin krvni obtok 

P50.5 Krvavitev plodu iz prerezanega konca popkovnice drugega dvojčka 

P50.8 Druge vrste krvavitev plodu 

P50.9 Krvavitev plodu, neopredeljna 
Krvavitev plodu BDO 

P51 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice 

Izključeno:  omfalitis z zmerno krvavitvijo (P38) 

P51.0 Obilna krvavitev novorojenčka iz popkovnice 

P51.8 Druge krvavitve novorojenčka iz popkovnice 
Zdrknjena podveza popkovnice BDO 

P51.9 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice, neopredeljena 

P52 Nepoškodbena intrakranialna krvavitev plodu in novorojenčka 

Vključeno:  intrakranialna krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije 

Izključeno:  intrakranialna krvavitev zaradi poškodbe: 

  • ob porodu (P10.–) 

  • matere (P00.5) 

  • druge vrste (S06.–) 

P52.0 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, 1. stopnja 
Subependimalna krvavitev (brez razširitve v ventrikle) 

P52.1 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, 2. stopnja 
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle 

P52.2 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, 3. stopnja 
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle in možganovino 

P52.3 Neopredeljena intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka 

P52.4 (Nepoškodbena) krvavitev v možganovino plodu in novorojenčka 

P52.5 Subarahnoidalna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka 

P52.6 Krvavitev (nepoškodbena) v male možgane in zadnjo možgansko kotanjo plodu in 
novorojenčka 

P52.8 Druge intrakranialne (nepoškodbene) krvavitve plodu in novorojenčka 

P52.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodbena) plodu in novorojenčka, neopredeljena 

P53 Hemoragična bolezen plodu in novorojenčka 

Pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku 



 

 

P54 Druge krvavitve novorojenčka 

Izključeno: krvavitev plodu (P50.–) 

  pljučna krvavitev, ki izvira  v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P26.–) 

P54.0 Hematemeza novorojenčka 

Izključeno:  zaradi popite materine krvi (P78.2) 

P54.1 Melena novorojenčka 

Izključeno:  zaradi popite materine krvi (P78.2) 

P54.2 Črevesna krvavitev novorojenčka 

P54.3 Druge vrste gastrointestinalna krvavitev novorojenčka 

P54.4 Krvavitev v nadledvičnico novorojenčka 

P54.5 Kožna krvavitev novorojenčka 
Podplutbe                      }  

Pikčaste krvavitve (ekhimoze)   }  plodu ali novorojenčka 

Petehije                  }  

Površinski hematomi                      }  

Izključeno: podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe (P12.3) 

kefalhematom zaradi porodne poškodbe (P12.0) 

P54.6 Krvavitev iz nožnice pri novorojenki 
Psevdomenstruacija 

P54.8 Druge opredeljene krvavitve novorojenčka 

P54.9 Krvavitev novorojenčka, neopredeljena 

P55 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka 

P55.0 Rh izoimunizacija plodu in novorojenčka 

P55.1 ABO izoimunizacija plodu in novorojenčka 

P55.8 Druge hemolitične bolezni plodu in novorojenčka 

P55.9 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka, neopredeljena 

P56 Hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni 

Izključeno:  hidrops plodu 

   •  BDO (P83.2) 

   •  hidrops, ki ni posledica hemolitične bolezni (P83.2) 

P56.0 Hidrops plodu zaradi izoimunizacije 

P56.9 Hidrops plodu zaradi druge in neopredeljene hemolitične bolezni 



 

 

P57 Kernikterus 

P57.0 Kernikterus zaradi izoimunizacije 

P57.8 Druge vrste neopredeljeni kernikterus 

Izključeno:  Crigler–Najjarov sindrom (E80.5) 

P57.9 Kernikterus, neopredeljen 

P58 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste čezmerne hemolize 

Izključeno:  zlatenica zaradi izoimunizacije (P55–P57) 

P58.0 Zlatenica novorojenčka zaradi podplutb 

P58.1 Zlatenica novorojenčka zaradi krvavitve 

P58.2 Zlatenica novorojenčka zaradi infekcije 

P58.3 Zlatenica novorojenčka zaradi policitemije 
P58.4 Zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku 

 

Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzočilo zlatenico zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka 

(poglavje 20). 

P58.5 Zlatenica novorojenčka zaradi popite materine krvi 

P58.8 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste opredeljene čezmerne hemolize 

P58.9 Zlatenica novorojenčka zaradi čezmerne hemolize, neopredeljena 

P59 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov 

Izključeno:  zaradi prirojenih napak presnove (metabolizma) (E70– E89) 

kernikterus (P57.–) 

P59.0 Zlatenica novorojenčka, združena s prezgodnjim rojstvom 
Hiperbilirubinemija nedonošenčka 

Zlatenica zaradi zapoznele konjugacije, združena s prezgodnjim rojstvom 

P59.1 Sindrom zgoščenega žolča 

P59.2 Zlatenica novorojenčka zaradi druge in neopredeljene hepatocelularne okvare 

Izključeno:  prirojeni virusni hepatitis (P35.3) 

P59.3 Zlatenica novorojenčka zaradi inhibitorjev v materinem mleku 

P59.8 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih opredeljenih vzrokov 

P59.9 Zlatenica novorojenčka, neopredeljena 
Fiziološka zlatenica (huda)(dolgotrajna) BDO 



 

 

P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija plodu in novorojenčka 

Defibrinacijski sindrom plodu ali novorojenčka 

P61 Druge perinatalne (obporodne) bolezni krvi 

Izključeno:  prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu (D80.7) 

P61.0 Prehodna trombocitopenija novorojenčka 
Trombocitopenija novorojenčka zaradi: 

•  izmenjevalne transfuzije 

•  materine idiopatske trombocitopenije 

•  izoimunizacije 

P61.1 Policitemija novorojenčka 

P61.2 Anemija nedonošenčka 

P61.3 Prirojena anemija zaradi krvavitve plodu 

P61.4 Druge prirojene anemije, ki niso uvrščene drugje 
Prirojena anemija BDO 

P61.5 Prehodna nevtropenija novorojenčka 

P61.6 Druge prehodne motnje koagulacije novorojenčka 

P61.8 Druge opredeljene perinatalne bolezni krvi 

P61.9 Perinatalna bolezen krvi, neopredeljena 

 

 
PREHODNE ENDOKRINE IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE, ZNAČILNE ZA 
PLOD IN NOVOROJENČKA 
 (P70–P74)  

Vključeno:  prehodne endokrine in presnovne motnje kot odziv novorojenčka na materine endokrine in presnovne bolezni, 

ali kot prilagajanje na ekstrauterino življenje 

P70 Prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov, značilne za plod ali novorojenčka 

P70.0 Sindrom otroka matere z gestacijskim diabetesom 
0401,1602 

P70.1 Sindrom otroka diabetične matere 

0401,1602        

Sladkorna bolezen (diabetes) matere (preekzistentni), ki je prizadel plod ali novorojenčka (s hipoglikemijo) 

P70.2 Sladkorna bolezen (diabetes) novorojenčka 

P70.3 Iatrogena hipoglikemija novorojenčka 

P70.4 Druge vrste hipoglikemija novorojenčka 



 

 

Prehodna hipoglikemija novorojenčka 

P70.8 Druge prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka 

P70.9 Prehodna motnja metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka, neopredeljena 

P71 Prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka 

P71.0 Hipokalcemija novorojenčka zaradi kravjega mleka 

P71.1 Druge vrste hipokalcemija novorojenčka 

Izključeno:  hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4) 

P71.2 Hipomagnezemija novorojenčka 

P71.3 Tetanija novorojenčka brez pomanjkanja kalcija ali magnezija 
Tetanija novorojenčka BDO 

P71.4 Prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka 

P71.8 Druge prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka 

P71.9 Prehodna motnja metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka, neopredeljena 

P72 Druge prehodne endokrine motnje novorojenčka 

Izključeno:  prirojena hipotiroza z golšo ali brez nje (E03.0–E03.1) 

  dishormogena golša (E07.1)  

  Pendredov sindrom (E07.1) 

P72.0 Golša novorojenčka, ki ni uvrščena drugje 
Prehodna prirojena golša z normalno funkcijo 

P72.1 Prehodni hipertiroidizem novorojenčka 
Hipertiroza (tirotoksikoza) novorojenčka 

P72.2 Druge prehodne motnje funkcije ščitnice novorojenčka, ki niso uvrščene drugje 
Prehodna hipotiroza novorojenčka 

P72.8 Druge opredeljene prehodne endokrine motnje novorojenčka 

P72.9 Prehodna endokrina motnja novorojenčka, neopredeljena 

P74 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov in metabolizma novorojenčka 

P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka 
Pozna metabolna acidoza novorojenčka 

P74.1 Dehidracija novorojenčka 

P74.2 Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku 

P74.20 Motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku, neopredeljene 



 

 

P74.21 Hipernatremija pri novorojenčku 

P74.22 Hiponatremija pri novorojenčku 

P74.29 Druge motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku 

P74.3 Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku 

P74.30 Motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku, neopredeljene 

P74.31 Hiperkaliemija pri novorojenčku 

P74.32 Hipokaliemija pri novorojenčku 

P74.39 Druge motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku 

P74.4 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov pri novorojenčku 

P74.5 Prehodna tirozinemija novorojenčka 

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka 
Prehodne ledvične okvare novorojenčka 

P74.9 Prehodna presnovna motnja novorojenčka, neopredeljena 

 

BOLEZNI PREBAVIL PLODU IN NOVOROJENČKA  
(P75–P78)  

P75* Mekonijski ileus  (E84.1†) 

 

P76 Druge vrste črevesna obstrukcija novorojenčka 

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa 
Mekonijski ileus 

P76.1 Prehodni ileus novorojenčka 

Izključeno:  Hirschsprungova bolezen (Q43.1-) 

P76.2 Črevesna zapora zaradi zgostitve mleka 

P76.8 Druge vrste opredeljena črevesna zapora novorojenčka 

Izključeno: črevesna obstrukcija, ki jo lahko uvrstimo pod K56.0–K56.5 

P76.9 Črevesna zapora novorojenčka, neopredeljena 

P77 Nekrotizirajoči enterokolitis plodu in novorojenčka 



 

 

 

P78 Druge bolezni prebavil v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

Izključeno:  gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3) 

P78.0 Perforacija črevesja v perinatalnem obdobju 
Mekonijski peritonitis 

P78.1 Druge vrste peritonitis novorojenčka 
Peritonitis novorojenčka BDO 

P78.2 Hematemeza in melena novorojenčka zaradi popite materine krvi 

P78.3 Neinfekcijska driska novorojenčka 
Driska novorojenčka 

  Izključeno:  infekcijska driska novorojenčka (A09.0) 

P78.8 Druge opredeljene bolezni prebavil v perinatalnem obdobju 
Prirojena ciroza (jeter)  

Peptični ulkus novorojenčka 

P78.9 Bolezen prebavil v perinatalnem obdobju, neopredeljena 

 

STANJA, KI PRIZADENEJO KOŽO IN URAVNAVANJE TELESNE TEMPERATURE 
PLODU IN NOVOROJENČKA  
(P80–P83)  

P80 Podhladitev (hipotermija) novorojenčka 

P80.0 Sindrom podhladitve novorojenčka 
Huda in navadno kronična podhladitev, združena z rdečino, oteklino kože ter nevrološkimi in biokemičnimi 

motnjami. 

Izključeno:  mila hipotermija novorojenčka (P80.8) 

P80.8 Druge vrste hipotermija novorojenčka 
Mila hipotermija novorojenčka 

P80.9 Hipotermija novorojenčka, neopredeljena 

P81 Druge motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka 

P81.0 Pregretje novorojenčka 

P81.8 Druge opredeljene motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka 

P81.9 Motnja uravnavanja telesne temperature novorojenčka, neopredeljena 
Vročina novorojenčka BDO 



 

 

P83 Druga stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka 

Izključeno: prirojene malformacije kože in sluznic (Q80–Q84) 

 temenice (L21.0) 

 vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22) 

 hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.–) 

 kožna infekcija novorojenčka (P39.4) 

 sindrom bulozne stafilodermije (L00) 

P83.0 Sklerem novorojenčka 

P83.1 Toksični eritem novorojenčka 

P83.2 Hidrops plodu, ki ni posledica hemolitične bolezni 
Hidrops plodu BDO 

P83.3 Druge vrste in neopredeljeni edem, značilen za plod in novorojenčka 

P83.4 Nabrekle dojke novorojenčka (ginekomastija novorojenčka) 
Neinfekcijski mastitis novorojenčka 

P83.5 Prirojena hidrokela 
1427 

P83.6 Popkovni polip novorojenčka 

P83.8 Druga opredeljena stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka 
Sindrom bronastega novorojenčka  

Skleroderma novorojenčka  

Urtikarija novorojenčka 

P83.9 Stanje kože in sluznic, značilno za plod in novorojenčka, neopredeljeno 

 

DRUGE BOLEZNI, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU  
(P90–P96)  

P90 Konvulzije novorojenčka 

Izključeno:  benigne konvulzije novorojenčka (družinske) (G40.3-) 

P91 Druge motnje delovanja možganov novorojenčka 

P91.0 Možganska ishemija novorojenčka 

P91.1 Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka 
Pridobljene  porencefalične ciste novorojenčka 

P91.2 Levkomalacija možganov novorojenčka 
Periventrikularna levkomalacija [PVL] 

Subkortikalna levkomalacija 



 

 

P91.3 Možganska razdražljivost novorojenčka 

P91.4 Depresija možganov novorojenčka 

P91.5 Koma novorojenčka 

P91.6 Hipoksična ishemična encefalopatija novorojenčka 
1616 

P91.8 Druge opredeljene motnje delovanja možganov novorojenčka 

P91.9 Motnja delovanja možganov novorojenčka, neopredeljena 

P92 Težave pri hranjenju novorojenčka 
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P92.0 Bruhanje novorojenčka 

P92.1 Bljuvanje in prežvekovanje novorojenčka 

P92.2 Počasno hranjenje novorojenčka 

P92.3 Nenahranjenost novorojenčka 

P92.4 Prenahranjenost novorojenčka 

P92.5 Težave pri dojenju novorojenčka 
Zavračanje dojenja, vztrajno 

P92.8 Druge težave pri hranjenju novorojenčka 
Težave pri hranjenju zaradi: 

• kratkega frenuluma 

• jezičnega vozlja 

Neusklajenega  } sesanja 

Nepravilnega   }   

P92.9 Težava pri hranjenju novorojenčka, neopredeljena 

P93 Reakcije na zdravila, dana plodu ali novorojenčku, in zastrupitev z njimi 

Greyev sindrom zaradi kloramfenikola, danega novorojenčku 

Izključeno:  zlatenica zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku (P58.4) 

  reakcije na opiate, trankvilizante in druga zdravila, ki jih je dobila mati, in zastrupitve z njimi  

(P04.0– P04.1, P04.4) 

  abstinenčni znaki zaradi: 

  •  zasvojenosti matere z drogami (P96.1) 

  • terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku (P96.2) 

P94 Motnje mišičnega tonusa novorojenčka 

P94.0 Prehodna myasthenia gravis novorojenčka 

Izključeno:  myasthenia gravis (G70.0) 



 

 

P94.1 Prirojeni mišični hipertonus 

P94.2 Prirojeni mišični hipotonus 
Ohlapen otrok BDO  

Nespecifični sindrom ohlapnega otroka 

P94.8 Druge motnje mišičnega tonusa novorojenčka 

P94.9 Motnja mišičnega tonusa novorojenčka, neopredeljena 

P95 Fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka 

Mrtvorojeni plod BDO  

Mrtvorojenost BDO 

P96 Druga stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 

P96.0 Prirojena ledvična odpoved 
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Uremija novorojenčka 

P96.1 Abstinenčni znaki pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami 
Abstinenčni znaki pri novorojenčku zasvojene matere 

Izključeno:  reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in  

zastrupitve z njimi (P04.0) 

P96.2 Abstinenčni znaki zaradi terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku 

P96.3 Široko razprti lobanjski šivi novorojenčka 
Kraniotabes novorojenčka 

P96.4 Prekinitev nosečnosti, plod ali novorojenček 

Izključeno:  prekinitev nosečnosti (mati)  (O04.-) 

P96.5 Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: plod in novorojenček prizadeta zaradi  ločitve posteljice in krvavitve zaradi intrauterinih posegov 

(P02.1) 

P96.50 Plod in novorojenček prizadeta zaradi neopredeljenega intrauterinega posega 

P96.51 Plod in novorojenček prizadeta zaradi amniocenteze 

P96.52 Plod in novorojenček prizadeta zaradi biopsije horijskih resic 

P96.53 Plod in novorojenček prizadeta zaradi kordocenteze 
Plod in novorojenček prizadeta zaradi odvzema vzorca krvi iz popkovnice 

P96.54 Plod in novorojenček prizadeta zaradi zapletov pri kirurških posegih na plodu 

P96.59 Plod in novorojenček prizadeta zaradi drugih intrauterinih postopkov 



 

 

P96.8 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 

P96.81 Tremor pri novorojenčku 

Izključeno: kot posledica znane biokemične ali nevrološke motnje  — glej Indeks 

P96.89 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju 

P96.9 Stanje, ki izvira v perinatalnem obdobju, neopredeljeno 
Prirojena izčrpanost BDO 

 
 
 



 

 

POGLAVJE 17 
 

PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMACIJE IN 
KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI  
(Q00–Q99) 
 
Poglavje vsebuje naslednje sklope: 

Q00–Q07 Prirojene malformacije živčevja 

Q10–Q18 Prirojene malformacije očesa, ušesa, obraza in vratu 

Q20–Q28 Prirojene malformacije obtočil 

Q30–Q34 Prirojene malformacije dihal 

Q35–Q37 Razcep ustnice in razcepljeno nebo 

Q38–Q45 Druge prirojene malformacije prebavil 

Q50–Q56 Prirojene malformacije spolnih organov 

Q60–Q64 Prirojene malformacije sečil 

Q65–Q79 Prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema 

Q80–Q89 Druge prirojene malformacije 

Q90–Q99 Kromosomske nenormalnosti, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  prirojene presnovne (metabolične) motnje (E70–E89) 

 

PRIROJENE MALFORMACIJE ŽIVČEVJA 
(Q00–Q07) 

Q00 Anencefalija in podobne malformacije 

 

Q00.0 Anencefalija 

Q00.00 Anencefalija nespecifična 

Izključeno: hidranencefalija (Q04.36) 

Q00.01 Anencefalija, nepopolna 
Hemianecefalija 

Hemicefalija 

Q00.09 Anencefalija, druga 
Acefalija 

Akranija 

Amielencefalija 

Popolna anencefalija 



 

 

Q00.1 Kraniorahishiza 
Rahishiza: 

• kompletna 

• kraniospinalna 

• popolna 

Q00.2 Iniencefalija 

Q00.20 Iniencefalija nespecifična 

Q00.21 Iniencefalija, odprta 

Q00.22 Iniencefalija, zaprta 

Q01 Encefalokela 

Vključeno:  encefalomielokela  

hidroencefalokela  

hidromeningokela,  

kranialna meningokela,  

cerebralna meningoencefalokela 

Izključeno:  Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9) 

Q01.0 Čelna encefalokela 

Q01.1 Nosno-čelna encefalokela 

Q01.2 Zatilna encefalokela 

Q01.8 Encefalokela na drugih mestih 

Q01.81 Parietalna encefalokela 

Q01.82 Orbitalna encefalokela 

Q01.83 Nazalna encefalokela 

Q01.84 Nazofaringealna encefalokela 

Q01.89 Encefalokela na drugih mestih 

Q01.9 Encefalokela, neopredeljena 

Q02 Mikrocefalija 

Hidromikrocefalija  

Mikrencefalon 

Izključeno:   Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9) 

mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic (Q61.9) 

mikrocefalija zaradi: 

• prirojene infekcije (P35–P37) 

• izpostavljanja ionskemu sevanju (Q86.86) 



 

 

Q03 Prirojeni hidrocefalus (vodenoglavost) 

Vključeno:  hidrocefalus novorojenčka 

Izključeno: Arnold-Chiarijev (Q07.0) 

  hidrocefalus: 

  •  pridobljeni (G91.–) 

  •  zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1) 

  •  s spino bifido (Q05.0–Q05.4) 

Q03.0 Malformacije Silvijevega akvedukta 
Silvijev akvedukt: 

• nepravilno razvit 

• prirojena obstrukcija (zapora) 

• stenoza (zožitev) 

Q03.1 Atrezija Magendiejeve in Luschkove odprtine 
Dandy-Walkerjev sindrom 

Q03.8 Druge vrste prirojeni hidrocefalus 

Q03.9 Prirojeni hidrocefalus, neopredeljen 

Q04 Druge prirojene malformacije možganov 

Izključeno: kiklopija (Q87.09) 

 makrocefalija (Q75.3) 

 

Q04.0 Prirojene malformacije korpusa kalozuma 

Q04.00 Prirojene malformacije korpusa kalozuma, nespecifične 

Q04.01 Agenezija korpusa kalozuma 

Q04.09 Druge prirojene malformacije korpusa kalozuma 

Q04.1 Arinencefalija 

Q04.2 Holoprozencefalija 

Q04.3 Druge deformacije z redukcijo možganov 

Izključeno:  prirojene malformacije korpusa kalozuma (Q04.0-) 

Q04.31 Deformacija z redukcijo velikih možganov 

Q04.32 Deformacija z redukcijo hipotalamusa 

Q04.33 Deformacija z redukcijo malih možganov 

Q04.34 Agirija in lizencefalija 



 

 

Q04.35 Mikrogirija in pahigirija 
Mikropoligirija 

Poligirija 

Q04.36 Hidranencefalija 

Izključeno: s spina bifida (Q05.00–Q05.4-) 

Q04.39 Druge anomalije z redukcijo možganov 
Odsotnost  }  

Agenezija  } dela možganov BDO 

Aplazija  }  

Hipoplazija      }  

Q04.4 Septo-optična displazija 

Q04.5 Megalencefalija 

Q04.6 Prirojene možganske ciste 

Izključeno:  pridobljena porencefalična cista (G93.0, P91.1) 

Q04.60 Prirojena možganska cista, nespecifična 
Porencefalija BDO 

Shizencefalija BDO 

Q04.61 Enojna prirojena možganska cista 

Q04.62 Številne prirojene možganske ciste 

Q04.8 Druge opredeljene prirojene malformacije možganov 
Prirojen(-a): 

• hematocefalus 

• malformacija mening 

Makrogirija 

Orehovom podobni možgani  (»Walnut« možgani) 

Q04.9 Prirojena malformacija možganov, neopredeljena 
Prirojena(-e): 

• anomalija                    }  

• deformacija                    } možganov BDO 

• bolezen ali okvara                    }  

• večkratne nepravilnosti               }  

Q05 Spina bifida 

Vključeno: hidromeningokela (spinalna)  

 meningokela (spinalna)  

 meningomielokela 

 mielokela  

 mielomeningokela 

 splinalna rahishiza 

 spina bifida (odprta)(cistična) 

 siringomielokela 



 

 

Izključeno: Arnold-Chiarijev sindrom (Q07.0) 

  rahishiza: 

  • kompletna (Q00.1) 

  • kraniospinalna (Q00.1) 

  • popolna (Q00.1) 

  spina bifida occulta (skrita) (Q76.0) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q05 za označitev tipa spine bifide:

   0   nedoločena, lezija odprta ali zaprta 

   1   odprta, nepokrita s kožo ali membrano 

   2   zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano 

Q05.0 Vratna spina bifida s hidrocefalusom 

 

Q05.1 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom 

Spina bifida: 

• dorzalne hrbtenice                 } 

• dorzolumbarne hrbtenice             }  s hidrocefalusom 

• torakolumbalne hrbtenice          } 

Q05.2 Ledvena spina bifida s hidrocefalusom 

Lumbosakralna spina bifida s hidrocefalusom 

Q05.3 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom 

 

Q05.4 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom 

 

Q05.5 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa 

 

Q05.6 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa 

Spina bifida: 

• dorzalne hrbtenice                }  

• dorzolumbarne hrbtenice  }BDO 

• torakolumbarne hrbtenice }  

Q05.7 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa 

Spina bifida ledvene in križne hrbtenice BDO 

Q05.8 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa 

 



 

 

Q05.9 Spina bifida, neopredeljena 

Neopredeljena spina bifida brez hidrocefalusa 

Q06 Druge prirojene malformacije hrbtnega mozga 

Izključeno: siringomielija in siringobulbija (G95.0) 

Q06.0 Amielija 

Q06.1 Hipoplazija in displazija hrbtnega mozga 
Atelomielija 

Mielatelija 

Mielodisplazija hrbtnega mozga 

Q06.2 Diastematomielija 

Q06.3 Druge prirojene malformacije kavde ekvine 

Q06.4 Hidromielija 
Hidrorahija 

Q06.8 Druge opredeljene prirojene malformacije hrbtnega mozga 
Prirojena prirasla hrbtenjača 

Q06.9 Prirojena malformacija hrbtnega mozga, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija      }  

• deformacija     } hrbtnega mozga ali mening BDO 

• bolezen ali okvara  }  

Q07 Druge prirojene malformacije živčevja 

Izključeno: familiarna disavtonomija (Riley-Day) (G90.1) 

 nevrofibromatoza (nemaligna)  (Q85.0) 

Q07.0 Arnold-Chiarijev sindrom 

Q07.8 Druge opredeljene prirojene malformacije živčevja 

Q07.81 Sindrom utripajoče čeljusti 
Sindrom Marcusa Gunna 

Q07.82 Hipoplazija vidnega živca 
Prirojena optična atrofija 

Q07.89 Druge specifične prirojene malformacije živčnega sistema 
Agenezija živca 

Caylerjev sindrom 

Prirojena obrazna diplegija 

Nepravilen položaj brahialnega pleteža 

Jedrna agenezija 

Izključeno: Duanov sindrom (H50.8) 



 

 

   Moebiusov sindrom (Q87.09) 

Q07.9 Prirojena malformacija živčevja, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija (nepravilnost) }  

• deformacija                        } živčevja BDO 

• bolezen ali okvara          }  

PRIROJENE MALFORMACIJE OČESA, UŠESA, OBRAZA IN VRATU 
(Q10–Q18) 

 
Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37) 

 prirojena malformacija: 

 • vratne hrbtenice (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4) 

 • larinksa (Q31.–) 

 • ustnic NUD (Q38.0) 

 •  nosu (Q30.–) 

 •  obščitnice (Q89.2) 

 •  ščitnice (Q89.2) 

Q10 Prirojene malformacije veke, solznega aparata in očnice 

Izključeno: kriptoftalmus: 

 • BDO (Q11.2) 

 • sindrom (Q87.03) 

Q10.0 Prirojena ptoza 

Q10.1 Prirojeni ektropion 

Q10.2 Prirojeni entropion 

Q10.3 Druge prirojene malformacije veke 
Ablefaron 

Odsotnost ali agenezija: 

•  trepalnic 

•  veke 

Dodatna (nadštevilna): 

•  veka 

• očesna mišica  

Blefarofimoza, prirojena  

Kolobom veke 

Prirojena malformacija veke BDO 

Q10.4 Odsotnost in agenezija solznega aparata 
Odsotnost solznega mešička 

Q10.5 Prirojena zožitev in zažetje solzovoda 

Q10.6 Druge prirojene malformacije solznega aparata 
Prirojena malformacija solznega aparata BDO 

Q10.7 Prirojena malformacija očnice 



 

 

Q11 Anoftalmus, mikroftalmus in makroftalmus 

Q11.0 Cistično zrklo 

Q11.1 Druge anoftalmije 
Agenezija  } očesa 

Aplazija        }  

Q11.2 Mikroftalmus 
Kriptoftalmus BDO  

Displazija očesa  

Hipoplazija očesa  

Zakrnelo oko 

Izključeno:  sindrom kriptoftalmusa (Q87.03) 

Q11.3 Makroftalmus 

Izključeno:  makroftalmus pri prirojenem glavkomu (Q15.0) 

Q12 Prirojene malformacije leče 

Q12.0 Prirojena siva mrena (katarakta) 

Q12.1 Prirojena luksacija leče 

Q12.2 Kolobom leče 

Q12.3 Prirojena afakija 

Q12.4 Sferofakija 

Q12.8 Druge prirojene malformacije leče 

Q12.9 Prirojena malformacija leče, neopredeljena 

Q13 Prirojene malformacije sprednjega segmenta očesa 

Q13.0 Kolobom šarenice 
Kolobom BDO 

Q13.1 Odsotnost šarenice 
Aniridija 

Q13.2 Druge prirojene malformacije šarenice 
Anizokorija, prirojena 

Atrezija punčice 

Prirojena malformacija šarenice BDO  

Korektopija 

Q13.3 Prirojena motnjava roženice 

Q13.4 Druge prirojene malformacije roženice 
Prirojena malformacija roženice BDO  



 

 

Mikrokornea 

Petrova anomalija 

Q13.5 Modra roženica 

Q13.8 Druge prirojene malformacije sprednjega očesnega segmenta 
Axenfeldova  } anomalija 

Riegerjeva }  

Q13.9 Prirojena malformacija sprednjega očesnega segmenta, neopredeljena 

Q14 Prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa 

Q14.0 Prirojena malformacija steklovine 
Prirojena motnjava steklovine 

Q14.1 Prirojena malformacija mrežnice 
Prirojena anevrizma mrežnice 

Q14.2 Prirojena malformacija optičnega diska 
Kolobom optičnega diska 

Q14.3 Prirojena malformacija žilnice 

Q14.8 Druge prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa 
Kolobom očesnega ozadja 

Q14.9 Prirojena malformacija zadnjega segmenta očesa, neopredeljena 

Q15 Druge prirojene malformacije očesa 

Izključeno: prirojeni nistagmus (H55)  

 očesni albinizem (E70.3) 

 retinitis pigmentosa (H35.5) 

Q15.0 Prirojeni glavkom 
Buftalmus 

Glavkom pri novorojenčku 

Hidroftalmus 

Keratoglobus, prirojeni, z glavkomom  

Makroftalmus pri prirojenem glavkomu  

Makrokornea z glavkomom  

Megalokornea z glavkomom 

Q15.8 Druge opredeljene prirojene malformacije očesa 

Q15.9 Prirojena malformacija očesa, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija  } očesa BDO 

• deformacija }  

Q16 Prirojene malformacije ušesa, ki prizadenejo sluh 

Izključeno:  prirojena gluhost (H90.-) 



 

 

Q16.0 Prirojena odsotnost ušesa 

Q16.1 Prirojena odsotnost, atrezija in striktura (zunanjega) sluhovoda 
Atrezija ali striktura koščenega sluhovoda 

Q16.2 Odsotnost Eustachijeve cevi 

Q16.3 Prirojena malformacija ušesnih koščic 
Zraščene ušesne koščice 

Q16.4 Druge prirojene malformacije srednjega ušesa 
Prirojena malformacija srednjega ušesa BDO 

Q16.5 Prirojena malformacija notranjega ušesa 
Anomalija: 

•  membranoznega labirinta 

•  Cortijevega organa 

Q16.9 Prirojena malformacija ušesa, ki prizadene sluh, neopredeljena 
Prirojena odsotnost ušesa BDO 

Q17 Druge prirojene malformacije ušesa 

Izključeno:  preduheljni sinus (Q18.1) 

Q17.0 Dodatni uhelj 
Dodatni tragus  

Poliotija 

Privesek pred uhljem 

Nadštevilno(-i): 

•  uho 

• lobulus  

Q17.1       Makrotija 

Q17.2 Mikrotija 

Q17.3 Druge nepravilnosti uhljev 
Zašiljeni uhlji 

Q17.4 Napačno postavljeni uhlji 
Nizko postavljeni uhlji  

Izključeno:  vratni uhelj (Q18.2) 

Q17.5 Štrleča ušesa 
Netopirjev uhelj 

Q17.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ušesa 
Prirojena odsotnost ušesnega lobusa 

Q17.9 Prirojena malformacija ušesa, neopredeljena 
Prirojena anomalija ušesa BDO 

Q18 Druge prirojene malformacije obraza in vratu 



 

 

Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37) 

 stanja, uvrščena v Q67.0–Q67.4 

 prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti (Q75.–) 

 kiklopija (Q87.09) 

 anomalije zobovja in obraza vključno z napačnim grizom – (malokluzija) (K07.–) 

 malformacijski sindromi, ki spremenijo videz obraza(Q87.0) 

 persistentni tiroglosalni duktus (Q89.2) 

Q18.0 Sinus, fistula in cista škržne reže 
Škržni krn 

Q18.1 Preduheljni sinus in cista 
 Fistula: 

 •  uhlja, prirojena 

 •  cervikoavralna (vratno–ušesna) 

 Pretragalni sinus in cista 

Q18.2 Druge malformacije škržne reže 
Malformacija škržne reže BDO  

Vratni uhelj 

Otocefalija 

Q18.3 Vratne gube 
Pterigij vratu  

Q18.4 Makrostomija 

Q18.5 Mikrostomija 

Q18.6 Makroheilija 
Hipertrofija ustnice, prirojena 

Q18.7 Mikroheilija 

Q18.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obraza in vratu 
Medialna(-i): 

• cista  }  

• fistula  } obraza in vratu 

• sinus  }  

Q18.9 Prirojena malformacija obraza in vratu, neopredeljena 
Prirojena anomalija BDO obraza in vratu 

 

PRIROJENE MALFORMACIJE OBTOČIL 
(Q20–Q28) 

Q20 Prirojene malformacije  srčnih votlin in njihovih povezav 

Izključeno: dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3) 

zrcalna postavitev preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3) 



 

 

Q20.0 Skupno arterijsko deblo 
Persistentno arterijsko deblo 

Q20.1 Desni prekat z dvojnim iztokom 
Taussig-Bingov sindrom 

Tranpozicija velikih žil (delna) 

Q20.2 Levi prekat z dvojnim iztokom 

Q20.3 Neskladna (diskordantna) prekatno-arterijska povezava 
Dekstropozicija aorte 

Transpozicija velikih žil (popolna) 

Q20.4 Prekat z dvojnim vtokom 
Skupni prekat 

Trisobno srce z dvema preddvoroma (cor triloculare biatriatum)  

Enojni prekat 

Q20.5 Neskladna preddvorno-prekatna povezava 
Popravljena transpozicija  

Levotranspozicija  

Inverzija prekatov 

Q20.6 Izomerizem avrikul 
Izomerizem avrikul z asplenijo ali s polisplenijo 

Q20.8 Druge prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav 

Q20.9 Prirojena malformacija srčnih votlin in njihovih povezav, neopredeljena 

Q21 Prirojene malformacije srčnih pretinov 

Izključeno:  pridobljeni defekt srčnega pretina (I51.0) 

Q21.0 Prekatni defekt pretina (defekt v pretinu prekatov) 

Q21.00 Neopredeljen defekt pretina prekatov 

Q21.01 Mišični defekt pretina prekatov 

Q21.02 Perimembranozni defekt pretina prekatov 
Membranski defekt v pretinu prekatov 

Q21.09 Drugi defekt pretina prekatov 
Defekt v pretinu prekatov na več mestih BDO 

Rogerjeva bolezen 

Subaortni      }  

Subarterijski     } defekt v pretinu prekatov BDO 

V področju criste supraventricularis  }   

Q21.1 Preddvorni defekt pretina (defekt v pretinu preddvorov) 

Izključeno: Ostium primum preddvorni defekt pretina (Q21.2) 



 

 

Q21.10 Neopredeljen defekt pretina preddvorov 

Q21.11 Perzistentni foramen ovale 

Q21.12 Defekt venoznega sinusa 

Q21.19 Drugi defekt pretina preddvorov 
Defekt v pretinu preddvorov v: 

• skupnem preddvoru 

• koronarnem sinusu 

Cor triloculare biventriculare 

Lutembacherjev sindrom [defekt v pretinu preddvorov z mitralno stenozo] 

Ostium secundum defekt (tip II) 

Q21.2 Preddvorno-prekatni defekt pretina (atrioventrikularni septalni defekt) 
Skupni preddvorno-prekatni kanal 

Defekt endokardne blazinice 

Ostium primum (tip I) preddvorni defekt pretina 

Q21.3 Fallotova tetralogija 
Defekt v pretinu prekatov s pulmonalno stenozo ali atrezijo, z dekstropozicijo aorte in s hipertrofijo desnega 

prekata. 

Q21.4 Aortopulmonalni defekt pretina 
Aortni defekt pretina  

Aortopulmonalno okence 

Q21.8 Druge prirojene hibe srčnih pretinov 
Eisenmengerjev defekt 

Fallotova pentalogija 

Izključeno: Eisenmengerjev: 

  • kompleks (I27.8) 

  • sindrom (I27.8) 

Q21.9 Prirojena malformacija srčnega pretina, neopredeljena 
Defekt (srčnega) pretina BDO 

Q22 Prirojene malformacije pljučne in trikuspidalne zaklopke 

Q22.0 Atrezija pljučne zaklopke 

Q22.1 Prirojena stenoza pljučne zaklopke 

Q22.2 Prirojena insuficienca pljučne zaklopke 
Prirojena regurgitacija pljučne zaklopke 

Q22.3 Druge prirojene malformacije pljučne zaklopke 
Prirojena malformacija pljučne zaklopke BDO 

Q22.4 Prirojena stenoza in atrezija trikuspidalne zaklopke  

Q22.41 Prirojena zožitev trikuspidalne zaklopke 



 

 

Q22.42 Prirojena atrezija trikuspidalne zaklopke 

Q22.5 Ebsteinova nenormalnost (anomalija) 

Q22.6 Sindrom hipoplastičnega desnega srca 

Q22.8 Druge prirojene malformacije trikuspidalne zaklopke 

Q22.9 Prirojena malformacija trikuspidalne zaklopke, neopredeljena 

Q23 Prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke 

 

Q23.0 Prirojena stenoza in atrezija aortne zaklopke 

Izključeno: prirojena subaortna stenoza (Q24.4) 

 v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4) 

Q23.01 Prirojena zožitev aortne zaklopke  

Q23.02 Prirojena atrezija aortne zaklopke 

Q23.1 Prirojena insuficienca aortne zaklopke 
Bikuspidalna aortna zaklopka 

Prirojena aortna insuficienca 

Q23.2 Prirojena stenoza in atrezija mitralne zaklopke 

Q23.21 Prirojena zožitev mitralne zaklopke 

Q23.22 Prirojena atrezija mitralne zaklopke 

Q23.3 Prirojena insuficienca mitralne zaklopke 

Q23.4 Sindrom hipoplastičnega levega srca 
Atrezija ali huda hipoplazija aortnega ustja ali zaklopke s hipoplazijo ascendentne aorte in pomanjkljivim 

razvojem levega prekata (s stenozo ali atrezijo mitralne zaklopke). 

Q23.8 Druge prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke 

Q23.9 Prirojena malformacija aortne in mitralne zaklopke, neopredeljena 

Q24 Druge prirojene srčne malformacije 

Izključeno:  endokardijska fibroelastoza (I42.4) 

Q24.0 Dekstrokardija 

Izključeno:  dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3) 

izomerizem avrikul (z asplenijo ali s polisplenijo) (Q20.6) 

zrcalna postavitev preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3) 

Q24.1 Levokardija 



 

 

 Opomba: lega srca v levem hemitoraksu s konico proti levi, vendar s situs inversus drugih notranjih   organov 

in okvarami srca, ali popravljeno transpozicijo velikih žil. 

Q24.2 Srce s tremi preddvori 

Q24.3 Infundibularna stenoza pljučne zaklopke 

Q24.4 Prirojena subaortna stenoza 

Q24.5 Malformacije koronarnih žil 
Prirojena anevrizma koronarne arterije 

Q24.6 Prirojeni srčni blok 

Q24.8 Druge opredeljene prirojene srčne malformacije 
Prirojeni(-a): 

• divertikel levega prekata 

• malformacija: 

• miokarda 

• perikarda 

Nepravilen položaj srca (malpozicija)  

Uhlova bolezen 

Q24.9 Prirojena srčna malformacija, neopredeljena 
Prirojena: 

• nepravilnost  } srca BDO 

• bolezen       }  

Q25 Prirojene malformacije velikih arterij 

Q25.0 Odprti ductus arteriosus 
 Odprti Botallov vod 

 Persistentni ductus arteriosus  

Q25.1 Koarktacija aorte 
Koarktacija aorte (pred duktusom)(za duktusom) 

Q25.2 Atrezija aorte 

Q25.3 Stenoza aorte 
Supravalvularna stenoza aorte 

Izključeno:  prirojena stenoza aortne zaklopke (Q23.0) 

Q25.4 Druge prirojene malformacije aorte 
Odsotnost }  

Aplazija }  

Prirojena: } aorte 

• anevrizma  }  

• dilatacija  }  

Anevrizma (raztrgana)  

Valsalvovega sinusa  

Dvojni aortni lok (žilni obroč aorte)  

Hipoplazija aorte 

Persistenca : 



 

 

•  vijug aortnega loka 

•  desnega aortnega loka 

Izključeno:  hipoplazija aorte v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4) 

Q25.5 Atrezija pljučne arterije 

Q25.6 Stenoza pljučne arterije 

Q25.7 Druge prirojene malformacije pljučne arterije 
Aberantna pljučna arterija 

Agenezija  }  

Anevrizma, prirojena } pljučne arterije 

Nenormalnost  }  

Hipoplazija   }  

Arteriovenska anevrizma pljučne arterije 

Q25.8 Druge prirojene malformacije velikih arterij  

Q25.9 Prirojena malformacija velikih arterij, neopredeljena 

Q26 Prirojene malformacije velikih ven 

Q26.0 Prirojena stenoza vene kave 
Prirojena stenoza (zgornje)(spodnje) vene kave 

Q26.1 Persistentna leva zgornja vena kava 

Q26.2 Popolnoma nepravilna povezava pljučnih ven 

Q26.3 Delno nepravilna povezava pljučnih ven 

Q26.4 Nepravilna povezava pljučnih ven, neopredeljena 

Q26.5 Nepravilna povezava portalne vene 

Q26.6 Fistula med portalno veno in jetrno arterijo 

Q26.8 Druge prirojene hibe velikih ven 
Odsotnost vene kave (spodnje)(zgornje)  

Podaljšanje spodnje vene kave v azygos  

Persistentna leva zgornja kardinalna vena  

Sindrom turške sablje 

Q26.9 Prirojena malformacija velike vene, neopredeljena 
Nepravilnost vene kave (spodnje)(zgornje) BDO 

Q27 Druge prirojene malformacije perifernega žilja 

Izključeno: nepravilnosti: 

  •  možganskih in predmožganskih žil (Q28.0–28.3) 

  •  koronarnih žil (Q24.5) 

  •  pljučne arterije (Q25.5–Q25.7)  

  prirojena anevrizma mrežnice (Q14.1)  

  hemangiom in limfangiom (D18.–) 



 

 

Q27.0 Prirojena odsotnost in hipoplazija popkovne arterije 
Enojna popkovna arterija 

Q27.1 Prirojena stenoza ledvične arterije 

Q27.2 Druge prirojene malformacije ledvične arterije 
Prirojena malformacija ledvične arterije BDO  

Večkratne (nadštevilne) ledvične arterije  

Q27.3 Periferna arteriovenska malformacija (AVM) 
Arteriovenska anevrizma 

Izključeno:  pridobljena arteriovenska anevrizma (I77.0) 

Q27.4 Prirojena flebektazija 

Q27.8 Druge opredeljene prirojene malformacije perifernega žilja 
Aberantna arteria subclavia 

Odsotnost  } arterije ali vene NUD 

Atrezija }  

Prirojena: 

•  anevrizma (periferna) 

•  striktura (arterije) 

•  varica 

Q27.9 Prirojena malformacija perifernega žilja, neopredeljena 
Nenormalnost arterije ali vene BDO 

Q28 Druge prirojene malformacije obtočil 

Izključeno: prirojena anevrizma: 

  • BDO (Q27.8) 

  • koronarna (Q24.5) 

  • periferne žile (Q27.8) 

  • pljučne arterije (Q25.7) 

  • mrežnice (Q14.1) 

  počena (rupturirana): 

  • arteriovenska malformacija v možganih (I60.8) 

  • malformacija predmožganskega žilja (I72.–) 

Q28.0 Arteriovenska malformacija (AVM) predmožganskih žil 
Prirojena arteriovenska anevrizma predmožganskih žil (brez rupture) 

Q28.1 Druge malformacije predmožganskih žil 
Prirojena: 

•  malformacija predmožganskih žil BDO 

•  anevrizma (nerupturirana) predmožganskih žil 

Q28.2 Arteriovenska malformacija (AVM) možganskih žil 
Arteriovenska malformacija v možganih BDO  

Prirojena arteriovenska anevrizma možganskih žil (brez rupture) 

Q28.3 Druge malformacije možganskih žil 
Prirojena: 

•  anevrizma možganskih žil (brez rupture) 



 

 

•  malformacija možganskih žil BDO 

Q28.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obtočil 
Prirojena anevrizma, opredeljeno mesto NUD 

Q28.9 Prirojena malformacija obtočil, neopredeljena 

PRIROJENE MALFORMACIJE DIHAL 
(Q30–Q34) 

Q30 Prirojene malformacije nosu 

Izključeno:  prirojena deviacija nosnega pretina (Q67.42) 

Q30.0 Atrezija hoan 
Atrezija                  } hoan (sprednja)(zadnja) 

Prirojena stenoza }  

Q30.1 Agenezija in nepopolni razvoj nosu 
Prirojena odsotnost nosu 

Q30.2 Razpoka, zareza in razcep nosu 

Q30.3 Prirojeni perforirani nosni pretin 

Q30.8 Druge prirojene malformacije nosu 
Dodatni nos 

Prirojena anomalija stene obnosne votline 

Q30.9 Prirojena malformacija nosu, neopredeljena 

Q31 Prirojene malformacije larinksa (grla) 

Izključeno: prirojeni laringealni stridor BDO (P28.89) 

Q31.0 Laringealna guba 
Guba grla: 

• BDO 

•  glotisna 

•  subglotisna  

Q31.1 Prirojena subglotisna stenoza 

Q31.2 Hipoplazija grla 

Q31.3 Laringokela 

Q31.5 Prirojena laringomalacija 

Q31.8 Druge prirojene malformacije larinksa 
Odsotnost  } krikoidnega hrustanca, epiglotisa, glotisa, grla ali tiroidnega hrustanca 

Atrezija  }  

Razcep tiroidnega hrustanca  

Prirojena stenoza grla NUD  



 

 

Razpoka epiglotisa (fisura) 

Zadajšnji razcep krikoidnega hrustanca 

Q31.9 Prirojena malformacija larinksa, neopredeljena 

Q32 Prirojene malformacije traheje (sapnika) in bronhija (sapnice) 

Izključeno:  prirojena bronhiektazija (Q33.4) 

Q32.0 Prirojena traheomalacija 

Q32.1 Druge prirojene malformacije sapnika 
Nepravilnost hrustanca sapnika 

Atrezija sapnika 

Prirojena: 

• dilatacija   }  

• malformacija  } sapnika 

• stenoza  }  

• tracheokela 

Q32.2 Prirojena bronhomalacija 

Q32.3 Prirojena stenoza bronhija 

Q32.4 Druge prirojene malformacije bronhija 
Odsotnost                                 } 

Agenezija   } 

Atrezija   } bronhija 

Prirojena malformacija BDO } 

Divertikel   } 

Q33 Prirojene malformacije pljuč 

Q33.0 Prirojena cistična pljuča 
Prirojena: 

• satasta pljuča 

• bolezen pljuč: 

• cistična 

• policistična 

Izključeno:  cistična bolezen pljuč, pridobljena ali neopredeljena  (J98.4) 

Q33.1 Dodatni pljučni reženj 

Q33.2 Sekvestracija pljuč 

Q33.3 Agenezija pljuč 
Odsotnost pljučnega krila  

Q33.4 Prirojena bronhiektazija 

Q33.5 Ektopično tkivo v pljučih 

Q33.6 Hipoplazija in displazija pljuč 



 

 

Izključeno:  pljučna hipoplazija zaradi nizke gestacijske starosti (P28.0) 

Q33.8 Druge prirojene malformacije pljuč 

Q33.9 Prirojena malformacija pljuč, neopredeljena 

Q34 Druge prirojene malformacije dihal 

Q34.0 Nepravilnost plevre (rebrne mrene) 

Q34.1 Prirojena cista mediastinuma 

Q34.8 Druge opredeljene prirojene malformacije dihal 
Atrezija nosnega žrela 

Q34.9 Prirojena malformacija dihal, neopredeljena 
Prirojena(-o): 

• manjkanje        } dihalnega organa 

• anomalija BDO } 

 

RAZCEP USTNICE IN RAZCEPLJENO NEBO 
(Q35–Q37) 

 

Če želimo opredeliti spremljajoče malformacije nosu, uporabimo dodatno kodo (Q30.-). 

Izključeno:  Robinov sindrom (Q87.06) 

Q35 Razcepljeno nebo 

Vključeno:  fisura neba palatoshiza 

Izključeno:  razcep neba in ustnice (Q37.-) 

Q35.1 Razcepljeno trdo nebo 

Q35.3 Razcepljeno mehko nebo 

Q35.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo 

Q35.7 Razcepljen jeziček (uvula) 
Bifidna uvula 

Q35.9 Razcepljeno nebo, neopredeljeno 
Razcepljeno nebo BDO 

Q36 Razcep ustnice 

Vključeno: heiloshiza 

 prirojena fisura ustnice  



 

 

 zajčja ustnica 

 labium leporinum 

Izključeno:  razcep ustnice in neba (Q37.-) 

Q36.0 Obojestranski razcep ustnice 

Q36.1 Razcep ustnice, medialni 

Q36.9 Enostranski razcep ustnice 
Razcep ustnice BDO 

Q37 Razcepljeno nebo z razcepom ustnice 

Q37.0 Razcepljeno trdo nebo z obojestranskim razcepom ustnice 

Q37.1 Razcepljeno trdo nebo z enostranskim razcepom ustnice 
Razcepljeno trdo nebo z razcepom ustnice BDO 

Q37.2 Razcepljeno mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice 

Q37.3 Razcepljeno mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice 
Razcepljeno mehko nebo z razcepom ustnice BDO 

Q37.4 Razcepljeno trdo in mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice 

Q37.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice 
Razcepljeno trdo in mehko nebo z razcepom ustnice BDO 

Q37.8 Neopredeljeno razcepljeno nebo z obojestranskim razcepom ustnice 

Q37.9 Neopredeljeno razcepljeno nebo z enostranskim razcepom ustnice 
Razcepljeno nebo z razcepom ustnice BDO 

 

DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE PREBAVIL 
(Q38–Q45) 

Q38 Druge prirojene malformacije jezika, ust in žrela 

Izključeno:  makrostomija (Q18.4) 

  mikrostomija (Q18.5) 

Q38.0 Prirojene malformacije ustnic, ki niso uvrščene drugje 
Prirojena: 

• fistula ustnice 

• malformacija ustnice BDO 

• Van der Woudov sindrom 

Izključeno:  razcep ustnice:  

  • BDO (Q36.–) 

  • z razcepljenim nebom (Q37.–)  



 

 

  makroheilija (Q18.6)  

  mikroheilija (Q18.7) 

Q38.1 Ankiloglosija 
Kratek frenulum jezika (priraščeni jezik ) 

Q38.2 Makroglosija 

Q38.3 Druge prirojene malformacije jezika 
Aglosija  

Razcep jezika  

Prirojena: 

• adhezija   } 

• fisura   } jezika 

• malformacija BDO } 

Hipoglosija  

Hipoplazija jezika  

Mikroglosija  

Q38.4 Prirojena malformacija žlez slinavk in njihovih izvodil 
Odsotnosti      } 

Nadštevilnost  } žleze slinavke ali izvodila 

Atrezija     } 

Prirojena fistula žleze slinavke 

Q38.5 Prirojena malformacija neba, ki ni uvrščena drugje 
Odsotnost jezička 

Prirojena malformacija neba BDO  

Visoko obokano nebo 

Izključeno:  razcepljeno nebo (Q35.–) 

  • z razcepom ustnice (Q37.–) 

Q38.6 Druge prirojene malformacije ust 
Prirojena malformacija ust BDO 

Q38.7 Žepek žrela 
Divertikel žrela 

Izključeno:  sindrom žrelnega žepka (D82.1) 

Q38.8 Druge prirojene malformacije žrela 
Prirojena malformacija žrela BDO 

Q39 Prirojene malformacije požiralnika 

Q39.0 Atrezija požiralnika brez fistule 
Atrezija požiralnika BDO 

Q39.1 Atrezija požiralnika s traheoezofagealno fistulo 

Atrezija požiralnika z bronhoezofagealno fistulo 

Q39.11 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in zgornjim požiralnikom 



 

 

Q39.12 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in spodnjim požiralnikom  

Q39.19 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom kjerkoli 
Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom BDO 

Q39.2 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije 

Q39.21 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije 
Prirojena traheoezofagealna fistula BDO 

Q39.22 Prirojena bronhoezofagealna fistula brez atrezije 

Q39.3 Prirojena zožitev in striktura požiralnika  

Q39.4 Guba požiralnika 

Q39.5 Prirojena razširitev požiralnika 

Q39.6 Divertikel požiralnika 
Žepek požiralnika 

Q39.8 Druge prirojene malformacije požiralnika 

Q39.81 Prirojena podvojitev požiralnika 

Q39.82 Motnja motilitete požiralnika 
Psevdoobstrukcija požiralnika 

Q39.89 Druga prirojena malformacija požiralnika 
Odsotnost  } požiralnika 

Prirojen nepravilni položaj  } 

Q39.9 Prirojena malformacija požiralnika, neopredeljena 

Q40 Druge prirojene malformacije zgornjih prebavil 

Q40.0 Prirojena hipertrofična stenoza pilorusa 
Prirojena(-i) ali infantilna(-i): 

• konstrikcija  } 

• hipertrofija  } 

• spazerm } pilorusa 

• stenoza  } 

• striktura  } 

Q40.1 Prirojena hiatusna hernija 
Premik kardije skozi hiatus požiralnika 

Izključeno:  prirojena diafragemska hernija (Q79.0) 

Q40.2 Druge opredeljene prirojene malformacije želodca 
Prirojeni: 

•  nepravilni položaj želodca 

•  divertikel želodca 



 

 

•  želodec v obliki peščene ure  

Podvojeni želodec  

Megalogastrija 

Mikrogastrija 

Q40.3 Prirojena malformacija želodca, neopredeljena 

Q40.8 Druge opredeljene prirojene malformacije zgornjih prebavil 

Q40.9 Prirojena malformacija zgornjih prebavil, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija  } BDO zgornjih prebavil 

• deformacija  }  

Q41 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa 

Vključeno:  prirojena obstrukcija, okluzija in striktura tankega črevesa ali črevesa BDO 

Izključeno:  mekonijski ileus (E84.1† P75*) 

Q41.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza dvanajstnika 

Q41.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza jejunuma 
Sindrom jabolčnega olupka 

Neprehodni jejunum 

Q41.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza ileuma 

Q41.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih opredeljenih delov tankega črevesa 

Q41.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa, na neopredeljenem delu 
Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza črevesa BDO 

Q42 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa 

Vključeno:  prirojena obstrukcija, okluzija in striktura debelega črevesa 

Q42.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma s fistulo 

Uporabi dodatno kodo za označitev prirojene rektovaginalne fistule (Q52.2), če je prisotna. 

Q42.00 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma s fistulo kjerkoli 

Q42.01 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektouretralno fistulo 

Q42.02 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovezikalno fistulo 

Q42.03 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovulvalno fistulo 

Q42.04 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokutano fistulo 

Q42.05 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokloakalno fistulo 

Q42.09 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z drugo fistulo  



 

 

Q42.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma brez fistule 
Neprehodni rektum 

Q42.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa s fistulo 

Q42.20 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa s fistulo kjerkoli 

Q42.21 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anokutano fistulo 

Q42.22 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anovestibularno fistulo 

Q42.29 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z drugo fistulo 

Q42.3 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa brez fistule 
Neprehodni anus 

Q42.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih delov debelega črevesa 

Q42.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa, na neopredeljem delu 
Atrezija kolona 

Q43 Druge prirojene malformacije črevesa 

Q43.0 Meckelov divertikel 
Persistentni: 

• omfalomezenterični vod 

• ductus vitellinus 

Q43.1 Hirschsprungova bolezen 

Q43.10 Hirschprungova bolezen, neopredeljena 
Aganglioza            } BDO 

Prirojeni (aganglijski) megakolon   }  

Q43.11 Hirschprungova bolezen kratkega segmenta 

Q43.12 Hirschprungova bolezen dolgega segmenta 

Q43.19 Hirschprungova bolezen, druga 
Popolna aganglioza: 

• debelega črevesja 

• črevesja 

Q43.2 Druge prirojene funkcionalne malformacije kolona 
Prirojena razširitev kolona 

Q43.3 Prirojene malformacije pritrditve črevesa 

Q43.31 Malrotacija kolona 
Rotacija: 

• izostala (nonrotacija)   } 

• nepopolna (malrotacija)  } cekuma in kolona 



 

 

• nezadostna (malrotacija)  } 

Q43.32 Prirojene znotraj abdominalne adhezije 
Prirojene adhezije: 

• nepravilne 

• omentuma, nepravilne 

• peritoneja 

Laddova adhezija 

Q43.39 Druge prirojene malformacije pritrditve črevesa 
Jacksonova membrana 

Malformacija pritrditve črevesja BDO 

Univerzalni mezenterij  

Q43.4 Črevesna duplikatura 

Q43.5 Ektopija anusa 

Q43.6 Prirojena fistula rektuma in anusa 

Izključeno:  prirojena fistula: 

  • rektovaginalna (Q52.2) 

  • uretrorektalna (Q64.75) 

  pilonidalna fistula ali sinus (L05.–) 

  z odsotnostjo, atrezijo in stenozo (Q42.0, Q42.2) 

Q43.7 Persistentna kloaka 
Kloaka BDO 

Q43.8 Druge opredeljene prirojene malformacije črevesa 
Prirojeni: 

•  sindrom slepe črevesne vijuge 

•  divetrikulitis kolona 

•  divertikel tankega črevesa  

Dolihokolon  

Megaloapendiks  

Megaloduodenum 

Mikrokolon 
Transpozicija: 

•  slepiča 

•  kolona 

•  tankega črevesa 

Q43.9 Prirojena malformacija črevesa, neopredeljena 

Q44 Prirojene malformacije žolčnika, žolčevodov in jeter 

Q44.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija žolčnika 
Prirojena odsotnost žolčnika 

Q44.1 Druge prirojene malformacije žolčnika 
Prirojene napake žolčnika BDO  

Intrahepatično ležeči žolčnik 

Q44.2 Atrezija žolčevodov 



 

 

Q44.3 Prirojena stenoza in striktura žolčevodov 

Q44.4 Cista holedohusa 

Q44.5 Druge prirojene malformacije žolčevodov 
Dodatni jetrni vod 

Prirojena malformacija žolčevoda BDO  

Podvojitev: 

•  žolčnega voda 

•  cističnega voda 

Q44.6 Cistična bolezen jeter 
Fibrocistična bolezen jeter 

Q44.7 Druge prirojene malformacije jeter 

Q44.71 Alagillov sindrom 

Q44.79 Druge prirojene malformacije jeter 
Dodatna jetra  

Prirojena: 

• odsotnost jeter 

•  hepatomegalija 

• malformacija jeter BDO 

Q45 Druge prirojene malformacije prebavil 

Izključeno:  prirojena: 

  • diafragemska hernija (Q79.0) 

  •  hiatusna hernija (Q40.1) 

Q45.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija trebušne slinavke 
Prirojena odsotnost trebušne slinavke  

Q45.1 Obročasta trebušna slinavka 

Q45.2 Prirojena cista trebušne slinavke 

Q45.3 Druge prirojene malformacije trebušne slinavke in njenega izvodila 

Q45.31 Ektopična trebušna slinavka 

Q45.39 Prirojene malformacije trebušne slinavke in njenih vodov 
Dodatna trebušna slinavka 

Prirojena malformacija trebušne slinavke in njenega voda BDO 

Izključeno:  sladkorna bolezen (diabetes): 

•  prirojena (E10.–) 

•  novorojenčka (P70.2) 

fibrocistična bolezen trebušne slinavke (E84.–) 

Q45.8 Druge opredeljene prirojene malformacije prebavil 



 

 

Q45.81 Odsotnost prebavnega trakta, kompletna ali delna, neuvrščena drugje 

Q45.82 Podvojeni organi prebavnega trakta, neuvrščeni drugje 

Q45.83 Prirojena malpozicija organov prebavnega trakta, neuvrščena drugje 

Q45.84 Prirojena mezenterična cista, neuvrščena drugje 

Q45.89 Ostale opredeljene prirojene malformacije prebavnega trakta 

Q45.9 Prirojena malformacija prebavil, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija  } BDO prebavil 

• deformacija  }  

 

PRIROJENE MALFORMACIJE SPOLNIH ORGANOV 
(Q50–Q56) 
 

Izključeno:  sindrom neodzivnosti na androgene (E34.5) 

 sindromi z nepravilnim številom in obliko kromosomov (Q90–Q99) 

 sindrom testikularne feminizacije (E34.5) 

Q50 Prirojene malformacije jajčnikov, jajcevodov in širokih vezi 

 

Q50.0 Prirojena odsotnost jajčnika 

Izključeno:  Turnerjev sindrom (Q96.-) 

Q50.00 Prirojena odsotnost jajčnika, neopredeljena 

Q50.01 Prirojena odsotnost jajčnika, enostranska 

Q50.02 Prirojena odsotnost jajčnika, obojestranska 

Q50.1 Razvojna cista jajčnika 

Q50.10 Razvojna cista jajčnika, neopredeljena 

Q50.11 Razvojna cista jajčnika, enojna 

Q50.12 Razvojna ciste jajčnika, številne 

Q50.2 Prirojen zasuk jajčnika (torzija) 

Q50.3 Druge prirojene malformacije jajčnika 

Q50.31 Trakasti ovariji 



 

 

Q50.39 Druge prirojene malformacije jajčnika 
Nadštevilnost jajčnika 

Displazija jajčnika 

Hipoplazija jajčnika  

Prirojena malformacija jajčnika BDO  

Q50.4 Embrionalna cista jajcevoda 
Cista resičastega konca jajcevoda 

Q50.5 Embrionalna cista široke vezi 
Cista: 

•  epooforona 

• Gartnerjevega voda 

• paraovarijska 

• mezenteričnega ostanka 

Q50.6 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi 

Q50.61 Odsotnost jajcevoda in široke vezi 

Q50.69 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi 
Nadštevilnost  }   jajcevoda ali široke vezi 

Atrezija   }  

Prirojena malformacija jajcevoda ali široke vezi BDO 

Q51 Prirojene malformacije maternice in materničnega vratu 

Q51.0 Agenezija in aplazija maternice 
Prirojena odsotnost maternice 

Q51.1 Podvojena maternica s podvojenim materničnim vratom in nožnico 

Q51.2 Druge vrste podvojitev maternice 
Podvojitev maternice BDO  

Q51.3 Dvoroga maternica 

Q51.4 Enoroga maternica 

Q51.5 Agenezija in aplazija materničnega vratu 
Prirojena odsotnost materničnega vratu 

Q51.6 Embrionalna cista materničnega vratu 

Q51.7 Prirojene fistule med maternico in prebavili ter sečili 

Q51.8 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu 
Hipoplazija maternice in materničnega vratu 

Q51.9 Prirojena malformacija maternice in materničnega vratu, neopredeljena 

Q52 Druge prirojene malformacije ženskih spolovil 

Q52.0 Prirojena odsotnost nožnice 



 

 

Q52.1 Podvojitev nožnice 
Nožnica s pretinom 

Izključeno:  podvojena nožnica s podvojeno maternico in materničnim vratom (Q51.1) 

Q52.2 Prirojena rektovaginalna fistula 

Izključeno:  kloaka (Q43.7) 

Q52.3 Nepredrta deviška kožica (nepredrti himen) 

Q52.4 Druge prirojene malformacije nožnice 
Prirojena malformacija nožnice BDO 

Cista: 

• Nuckovega kanala, prirojena 

• embrionalne nožnice 

Q52.5 Zraščene sramne ustnice 

Q52.6 Prirojena malformacija ščegetavčka 

Q52.7 Druge prirojene malformacije vulve 
Prirojena: 

• odsotnost  }  

• cista   } vulve 

• malformacija BDO }  

Q52.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ženskih spolovil 

Q52.9 Prirojena malformacija ženskih spolovil, neopredeljena 

Q53 Malformacije pri spuščanju testisa (nespuščeno modo) 

Izključeno: pomično modo (Q55.21) 

Q53.0 Ektopična moda 
Enostranska ali obojestranska ektopija mod 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q53.1 – Q53.9 za označitev mesta 

nespuščenega moda (mod): 

  0  neopredeljeno mesto 

  1 v kanalu 

  2  ingvinalno 

  3  intraabdominalno 

Q53.1 Nespuščeno modo, enostransko 



 

 

Q53.2 Nespuščena moda, obojestransko 



 

 

Opomba:   Pri obojestransko nespuščenih modih, kjer je vsako nespuščeno modo na drugačnem mestu, peta  

kategorija označuje mesto, ki je najbolj oddaljeno od mošnje. 

Q53.9 Nespuščeno modo, neopredeljeno 

Kriptorhizem BDO

Q54 Hipospadija 

Izključeno: epispadija (Q64.0) 

Q54.0 Hipospadija, na glavici penisa 
Hipospadija: 

•  na kroni 

•  na glavici 
 

Q54.1       Hipospadija, na penisu 

Q54.2 Hipospadija, penoskrotalna 

Q54.3 Hipospadija, na perineju 

Q54.4 Chordee (ukrivljenost penisa navzdol), prirojena 

Q54.8 Druge hipospadije 

Q54.9 Hipospadija, neopredeljena 

Q55 Druge prirojene malformacije moških spolovil 

Izključeno:  prirojena hidrokela (P83.5) 

  hipospadija (Q54.-) 

Q55.0 Odsotnost in aplazija mod 

Anorhizem 

Q55.00 Odsotnost in aplazija moda, neopredeljena 

Q55.01 Odsotnost in aplazija moda, enostranska 
Monorhizem 

Q55.02 Odsotnost in aplazija moda, obojestransko 

Q55.1 Hipoplazija mod in modnika 
Zraščena moda 

Q55.2 Druge prirojene malformacije mod in modnika 

Q55.21 Pomično modo 

Q55.22 Razcepljena mošnja 



 

 

Q55.29 Druge prirojene malformacije moda ali mošnje 
Prirojena malformacija mod ali mošnje BDO  

Poliorhizem 

Potujoče modo (mobilni testis) 

Q55.3 Atrezija semenskega izvodila 

Q55.4 Druge prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka in obsečnice (prostate) 
Odsotnost ali aplazija: 

•  obsečnice 

•  semenskega voda 

Prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka ali obsečnice BDO 

Q55.5 Prirojena odsotnost in aplazija penisa 

Q55.6 Druge prirojene malformacije penisa 
Prirojena malformacije penisa BDO  

Vstran ukrivljeni penis 

Hipoplazija penisa 

Q55.8 Druge opredeljene prirojene malformacije moških spolovil 

Q55.9 Prirojena malformacija moških spolovil, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija } BDO moških spolovil 

• deformacija }  

Q56 Nedoločen spol in psevdohermafroditizem 

Izključeno:  psevdohermafroditizem: 

  • ženski z motnjo delovanja skorje suprarenalk (E25.–) 

  • moški, z neodzivnostjo na androgene (E34.5) 

  • z opredeljeno kromosomsko anomalijo (Q96–Q99) 

Q56.0 Hermafroditizem, ki ni uvrščen drugje 
Ovotestis 

Q56.1 Moški psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje 
Moški psevdohermafroditizem BDO 

Q56.2 Ženski psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje 
Ženski psevdohermafroditizem BDO 

Q56.3 Psevdohermafroditizem, neopredeljen 

Q56.4 Nedoločen spol, neopredeljen 
Dvolična (nejasna) spolovila 

PRIROJENE MALFORMACIJE SEČIL 
(Q60–Q64) 
1438 

Q60 Agenezija ledvic in druge napake z zmanjšanjem (redukcijski defekt) ledvice 



 

 

Vključeno: atrofija ledvice: 

 •  prirojena 

 • pri dojenčku 

 prirojena odsotnost ledvice 

Q60.0 Agenezija ledvice, enostranska 

Q60.1 Agenezija ledvice, obojestranska 

Q60.2 Agenezija ledvice, neopredeljena 

Q60.3 Hipoplazija ledvice, enostranska 

Q60.4 Hipoplazija ledvice, obojestranska 

Q60.5 Hipoplazija ledvice, neopredeljena 

Q60.6 Potterjev sindrom 

Q61 Cistična bolezen ledvice 

Izključeno: pridobljena cista ledvice (N28.1)  

 Potterjev sindrom (Q60.6) 

Q61.0 Prirojena enojna cista ledvice 
Cista ledvice (prirojena)(enojna) 

Q61.1 Policistična ledvica, avtosomatsko recesivna 
Policistična ledvica, infantilni tip 

Q61.2 Policistična ledvica, avtosomatsko dominantna 
Policistična ledvica, odrasli tip 

Q61.3 Policistična ledvica, neopredeljena 

Q61.4 Displazija ledvic 

Q61.40 Displazija ledvic, neopredeljena 
Multicistična displazija ledvic BDO 

Q61.41 Cistična displazija ledvic, enostranska 
Multicistična displazija ledvic, enostranska 

Q61.42 Cistična displazija ledvic, dvostranska 
Multicistična displazija ledvic, dvostranska 

Q61.5 Medularno cistična ledvica 

Q61.50 Medularno cistična ledvica, neopredeljena 
Gobasta ledvica BDO 

Q61.51 Medularno cistična ledvica, juvenilni tip 
Nefronoftiza 



 

 

Q61.52 Medularno cistična ledvica, odrasli tip 

Q61.8 Druge bolezni s cistami ledvic 
Fibrocistična degeneracija ali bolezen ledvic 

Glomerularna cistična bolezen 

Izključeno: Cistična ledvična bolezen, povezana s/z:: 

  • tuberozno sklerozo (Q85.1) 

  • Zellwegerjevim sindromom (Q87.83) 

Q61.9 Cistična bolezen ledvic, neopredeljena 
Meckel–Gruberjev sindrom 

Mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic 

Q62 Prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in prirojene malformacije sečevoda 

Q62.0 Prirojena hidronefroza 
Hidronefroza diagnosticirana pred rojstom 

Q62.1 Atrezija in stenoza sečevoda 

Prirojena: 

• zapora } ureterja 

• striktura } 

Neprehodni sečevod 

Q62.11 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja enostranska 

Q62.12 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja obojestranska 

Q62.13 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja enostranska 

Q62.14 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja obojestranska 

Q62.18 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, enostranska 
Atrezija in zožitev sečevoda BDO 

Q62.19 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, obojestranska 

Q62.2 Prirojeni megaureter 
Prirojeno razširjenje sečevoda 

Q62.3 Druge prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda 

Q62.31 Ektopična ureterokela 

Q62.32 Ortotopična ureterokela 

Q62.33 Prirojeni polip sečevoda 

Q62.34 Prirojeni hidroureter 

Q62.39 Druge prirojene napake z zaporo ledvičnega meha in sečevoda 
Prirojena ureterokela BDO 



 

 

Q62.4 Agenezija sečevoda 
Odsotnost sečevoda 

Q62.5 Podvojitev sečevoda 

Dodatni sečevod 

Q62.51 Dvojni sečevod 
Kompleksna podvojitev sečevoda 

Dvojni sečevod 

Q62.52 Trojni sečevod 

Q62.59 Druge podvojitve sečevodov 
Podvojitev sečevoda BDO 

Q62.6 Napačni položaj sečevoda 

Deviacija    }  

Premik                   } sečevoda ali njegovega ustja 

Ektopija    }  

Napačna implantacija        }  

Q62.60 Napačni položaj sečevoda, neopredeljena stran odtoka iz sečevoda 

Q62.61 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vratu mehurja 

Q62.62 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko sečnice 

Q62.63 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko nožnice 

Q62.64 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vulve 

Q62.65 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenovoda 

Q62.66 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenjaka 

Q62.69 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko drugih mest 

Q62.7 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks 

Q62.70 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, neopredeljen   
Prirojeni vezikouretrni refluks 

Izključeno:  vezikoureteralni refluks pri nefropatiji (N13.7) 

Q62.71 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, enostranski 

Q62.72 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, dvostranski 

Q62.8 Druge prirojene malformacije sečevoda 
Anomalija sečevoda BDO 

Q63 Druge prirojene malformacije ledvice 



 

 

Izključeno:  prirojeni nefrotični sindrom (N04.-) 

Q63.0 Dodatna ledvica 

Q63.01 Podvojena ledvica 
Dvojna ledvica 

Q63.02 Potrojena ledvica 
Trojna ledvica 

Q63.09 Druga dodatna ledvica 
Dodatna ledvica BDO 

Q63.1 Režnjata, zrasla in podkvasta ledvica 

Q63.10 Zrasla ledvica, neopredeljena 
Zrasla ledvica BDO 

Q63.11 Podkvasta ledvica 

Q63.19 Druge opredeljene ledvične nepravilnosti z zraščenostjo 
Lobulirana ledvica brez ektopije 

Izključeno: križna ektopija ledvic z zraščenostjo (Q63.23) 

Q63.2 Ektopična ledvica 

Q63.20 Ektopična ledvica, neopredeljena 

Q63.21 Ledvica v medenici 

Q63.22 Križna ektopija ledvic brez zraščenosti 

Q63.23 Križna ektopija ledvic z zraščenostjo 

Q63.29 Druge opredeljene ektopije ledvic 
Napačna rotacija ledvice 

Q63.3 Hiperplastična in orjaška ledvica 

Q63.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ledvice 

Q63.81 Prirojeni divertikulum ledvičnih čašic 

Q63.89 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena 
Prirojeni ledvični kamni 

 Izključeno:  prirojeni divertikulum ledvičnih čašic (Q63.81) 

Q63.9 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena 

Q64 Druge prirojene malformacije sečil 



 

 

Q64.0 Epispadija 

Izključeno:  hipospadija (Q54.-) 

Q64.1 Ekstrofija sečnega mehurja 

Q64.11 Ekstrofija kloake 
Ektopija kloake 

Q64.19 Ekstrofija sečnega mehurja 
Ektopija mehurja 

Ekstroverzija mehurja 

Izključeno: ekstrofija kloake (Q64.11) 

Q64.2 Prirojene zaklopke sečnice (zadnje) 

Q64.20 Prirojene zaklopke sečnice, neopredeljene 

Q64.21 Prirojene zaklopke sečnice, zadnje 
Prirojena obstruktivna membrana zadnje sečnice 

Q64.22 Prirojene zaklopke sečnice, sprednje 

Q64.3 Druge vrste atrezija in stenoza sečnice in vratu sečnega mehurja 

Q64.31 Prirojena obstrukcija vratu mehurja 
Prirojena striktura vezikoureteralnega ustja 

Q64.32 Prirojena striktura sečnice 
Prirojena striktura (stenoza) sprednje sečnice 

Neprehodna sečnica 

Q64.33 Prirojena striktura meatusa sečnice 

Q64.34 Hipoplazija sečnice 

Q64.39 Druge atrezije in zožitve sečnice in vratu mehurja 

Q64.4 Napaka urahusa 

Q64.41 Cista urahusa 

Q64.42 Delujoči urahus 

Q64.43 Divertikulum urahusa 

Q64.49 Druge opredeljene nepravilnosti urahusa 
Nepravilnosti urahusa BDO 

Prolaps urahusa 

Q64.5 Prirojena odsotnost sečnega mehurja in sečnice 



 

 

Q64.6 Prirojeni divertikel sečnega mehurja 
Prirojeni paraureterični divertikel 

Q64.7 Druge prirojene malformacije sečnega mehurja in sečnice 

Q64.71 Prirojeni divertikulum sprednje sečnice 

Q64.72 Prirojeni zdrs mehurja(sluznice) 

Q64.73 Podvojena sečnica 
Podvojeno zunanje ustje 

Q64.74 Ektopična sečnica ali izstopišča sečnice 

Q64.75 Prirojena fistula med gastrointestinalnim traktom in sečili 
Uretrorektalna fistula 

Q64.76 Prirojena megauretra 

Q64.77 Sindrom megauretra in mega sečnega mehurja 

Q64.78 Prirojen siringokela sečnice 

Q64.79 Druge prirojene nepravilnosti mehurja in sečnice 
Dodatni(-a): 

• sečni mehur 

• sečnica 

Prirojena(-o): 

• kila sečnega mehurja 

• malformacija sečnega mehurja ali sečnice BDO 

• prolaps sečnice ali zunanjega ustja 

Q64.8 Druge opredeljene prirojene malformacije sečil 

Q64.9 Prirojena malformacija sečil, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija       } BDO sečil 

• deformacija }  

 

PRIROJENE MALFORMACIJE IN DEFORMACIJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA 
(Q65–Q79) 

Q65 Prirojene deformacije kolka 

Izključeno:  pokanje v kolku (R29.4) 

Q65.0 Prirojeni izpah kolka, enostranski 

Q65.1 Prirojeni izpah kolka, obojestranski 



 

 

Q65.2 Prirojeni izpah kolka, neopredeljen 

Q65.3 Prirojena subluksacija kolka, enostranska 

Q65.4 Prirojena subluksacija kolka, obojestranska 

Q65.5 Prirojena subluksacija kolka, neopredeljena 

Q65.6 Nestabilni kolk 

Izpahljivi } kolk 

Ohlapni  } 

Q65.60 Nestabilni kolk, neopredeljen 

Q65.61 Nestabilni kolk, enostranski 

Q65.62 Nestabilni kolk, obojestranski 

Q65.8 Druge prirojene deformacije kolka 
Anteverzija stegneničnega vratu  

Prirojena displazija acetabula (ponvice)  

Prirojena: 

• coxa valga 

• coxa vara 

Q65.9 Prirojena deformacija kolka, neopredeljena 

Q66 Prirojene deformacije nog 

Izključeno: napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) nog (Q72.–) 

 deformacije valgus (pridobljene) (M21.0) 

 deformacije varus (pridobljene) (M21.1) 

Q66.0 Pes equinovarus 

Q66.00 Pes equinovarus, neopredeljen 

Q66.01 Pes equinovarus, strukturni 
Pes equinovarus, tog/rigiden 

Q66.02 Pes equinovarus, položajni 
Pes equinovarus, položajni (posturalni)  

Q66.1 Talipes calcaneovarus 

Q66.2 Položaj varus stopala (metatarsus varus) 

Q66.3 Druge prirojene deformacije varus nog 
Hallux varus, prirojen 

Q66.4 Talipes calcaneovalgus 

Q66.5 Prirojena ploska noga (pes planus) 



 

 

Ploska noga: 

• prirojena 

• toga (rigidna) 

• spastična 

Q66.6 Druge prirojene deformacije valgus nog 
Metatarsus valgus 

Talipes equinovalgus 

Q66.7 Pes cavus 

Q66.8 Druge prirojene deformacije nog 

Q66.81 Druge priorjene anomalije nog, krempljasti prsti 

Izključeno: krempljasti palec (Q66.89) 

Q66.89 Druge prirojene deformacije nog 
Kepasta noga BDO 

Kladivasti palec, prirojen 

Nepravilnost noge: 

• asimetrična 

• BDO 

Zraščenje nartnih kosti 

Navpični položaj skočnice (talusa) 

Q66.9 Prirojena deformacija noge, neopredeljena 

Q67 Prirojene mišičnoskeletne deformacije glave, obraza, hrbtenice in prsnega koša 

Izključeno: prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.– 

 Potterjev sindrom (Q60.6) 

Q67.0 Asimetrija obraza 

Q67.1 Potlačeni obraz 

Izključeno: Potterjev obraz (Q60.6) 

Q67.2 Dolihocefalija 

Q67.3 Plagiocefalija 
Asimetrična glava 

Q67.4 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti 

Q67.41 Udrtine lobanje 

Q67.42 Prirojena deviacija nosnega pretina 

Q67.49 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti 
Prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti BDO 

Atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna) 

Potlačeni ali ukrivljeni nos, prirojen 



 

 

Izključeno:  zobno-obrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)]  (K07.-) 

  Goldenharjev sindrom [okulo-avrikulo-vertebralni sindrom] (Q87.09) 

  sifilitični sedlasti nos (A50.5) 

Q67.5 Prirojene deformacije hrbtenice 

Izključeno: infantilna (dojenčkova) in idiopatska skolioza (M41.0 ) 

 skolioza zaradi prirojene malformacije kosti (Q76.3-) 

Q67.51 Prirojena skolioza, posturalna 

Q67.52 Prirojena postrualna krivina hrbtenice 
Prirojena postrualna krivina hrbtenice BDO 

Q67.59 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti hrbtenice 
Prirojena nepravilnost hrbtenice BDO 

Q67.6 Pectus excavatum 
Prirojena vdrta prsa (lijakast prsni koš) 

Q67.7 Pectus carinatum 
Prirojena kurja prsa 

Q67.8 Druge prirojene deformacije prsnega koša 
Prirojena deformacija stene prsnega koša BDO 

Q68 Druge prirojene deformacije mišičja in okostja 

Izključeno:  napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) udov (Q71–Q73) 

Q68.0 Prirojena deformacija sternokleidomastoidne mišice 
Prirojeni (sternomastoidni) tortikolis  

Kontraktura sternokleidomastoidne mišice  

Sternomastoidni tumor (prirojeni) 

Q68.1 Prirojena deformacija roke 
Prirojeni betičasti prsti  

Lopatasta roka (prirojena) 

Q68.2 Prirojena deformacija kolena 
Prirojeni: 

• izpah kolena 

• genu recurvatum 

Q68.3 Prirojena ukrivljenost stegnenice 

Izključeno:  anteverzija stegnenice (vratu)  (Q65.8) 

Q68.4 Prirojena ukrivljenost golenice in mečnice 

Q68.5 Prirojena ukrivljenost dolgih kosti spodnjega uda, neopredeljena 

Q68.8 Druge opredeljene prirojene deformacije mišičja in okostja 
Prirojena: 

• deformacija: 



 

 

•  ključnice 

•  komolca 

•  podlahti 

•  lopatice 

•  izpah: 

•  komolca 

• ram 

Q69 Polidaktilija 

Q69.0 Dodatni (nadštevilni) prst(-i) 

Q69.1 Dodatni(-a) palec(-lca) 

Q69.2 Dodatni(-a) palec(-lca) noge 

Q69.21 Nadštevilni palec 
Nadštevilni   } palec (-ci) na nogi 

Razcepljen(-i)  }  

Q69.29 Nadštevilni prsti 

Q69.9 Polidaktilija, neopredeljena 
Nadštevilni prst(-i) BDO 

Q70 Sindaktilija 

Q70.0 Zraščeni prsti 
Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti) 

Q70.1 S kožico zrasli prsti 
Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze (nekoščeno zrasli prsti) 

Q70.2 Zrasli prsti na nogah 
Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti) 

Q70.3 S kožico zrasli prsti na nogah 
Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze 

Q70.4 Polisindaktilija 

Q70.9 Sindaktilija, neopredeljena 
Simfalangija BDO 

Q71 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) zgornjega uda 

Q71.0 Prirojena popolna odsotnost zgornjega uda 
Amelija zgornjega uda 

Q71.1 Prirojena odsotnost nadlahti in podlahti s prisotnostjo roke 
Fokomelija nadlahti 

Q71.2 Prirojena odsotnost podlahti in roke 



 

 

Q71.3 Prirojena odsotnost roke in prsta(-ov) 

Q71.31 Prirojena odsotnost prsta (-ov) brez drugih nepravilnosti noge 

Q71.32 Prirojena odsotnost palca brez drugih nepravilnosti prstov 

Q71.33 Prirojena odsotnost roke in prsta (-ov) 

Izključeno: prirojena odsotnost: 

  • prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti roke (Q71.31) 

  • palca brez drugih nepravilnosti prstov (Q71.32) 

Q71.4 Skrajšava koželjnice (radiusa) 
Odsotnost koželjnice (radiusa) 

Prirojena deformacija roke (prirojena kepasta roka) 

Prirojena (radialna) deformacija roke zaradi nerazvitega radiusa 

Izključeno: Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0) 

   Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico (Q87.26) 

Q71.5 Skrajšava podlahtnice (ulne) 
Odsotnost podlahtnice (ulne) 

Q71.6 Roka v obliki rakovih klešč 
Prirojena roka v obliki rakovih klešč 

Q71.8 Druge napake z zmanjšanjem zgornjega uda (zgornjih udov) 
Prirojena skrajšava zgornjega uda (zgornjih udov) 

Hipoplazija roke in prstov 

Q71.9 Skrajšava zgornjega uda, neopredeljena 
Prirojena amputacija zgornjega uda BDO  

Sindrom konstrikcijskega obroča ali sindrom amnijskih ovojnic zgornjega uda BDO 

Q72 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) spodnjega uda 

Q72.0 Prirojena popolna odsotnost spodnjega uda (spodnjih udov) 
Amelija spodnjega uda 

Q72.1 Prirojena odsotnost stegna in goleni s prisotnostjo noge 
Fokomelija spodnjega uda 

Q72.2 Prirojena odsotnost spodnjega uda in noge 

Q72.3 Prirojena odsotnost noge in prsta(-ov) 

Q72.31 Prirojena odsotnost palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge  

Q72.32 Prirojena odsotnost kazalca brez drugih nepravilnosti prstov 

Q72.33 Prirojena odsotnost noge ali prsta (-ov) 

Izključeno: prirojena odsotnost: 

  • kazalca brez drugih nepravilnosti prstov (Q72.32) 



 

 

  • palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge (Q72.31) 

Q72.4 Skrajšava stegnenice 
Prirojeno nerazviti zgornji del stegnenice 

Q72.5 Skrajšava golenice (prirojeno nerazvita golenica) 
Odsotnost golenice 

Q72.6 Skrajšava mečnice (prirojeno nerazvita mečnica) 
Odsotnost mečnice 

Q72.7 Razcepljeno stopalo 

Q72.8 Druge napake z zmanjšanjem spodnjega uda (spodnjih udov) 
Prirojena hipoplazija stopala in prsta(-ov) na nogi 

Prirojena skrajšava spodnjega uda (spodnjih udov) 

Q72.9 Skrajšava spodnjega uda, neopredeljena 
Prirojena amputacija spodnjega uda (spodnjih udov) 

Sindrom konstrikcijskega obroča ali sindrom amnijskih ovojnic spodnjega uda BDO 

Q73 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) neopredeljenega(-ih) uda(-ov) 

Q73.0 Prirojena odsotnost neopredeljenega(-ih) uda(-ov) 
Amelia BDO 

Q73.1 Fokomelija, neopredeljenega(-ih) uda(-ov) 
Fokomelia BDO 

Q73.8 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov) 

Q73.80 Napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov), neopredeljeno 
Napake z zmanjšanjem uda(-ov) BDO 

Q73.89 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov) 
Odsotnost prsta(-ov) BDO 

Prirojena amputacija                                                 }  

Sindrom konstrikcijskega obroča ali sindorm amnijskih ovojnic } neopredeljenega(-ih) uda(-ov)  

Deformacija s skrajšavo                                                 }  

Ektromelia BDO } uda(-ov) BDO 

Hemimelia BDO }   

Q74 Druge prirojene malformacije uda(-ov) 

Izključeno: polidaktilija (Q69.–) 

 napaka z zmanjšanjem uda (Q71–Q73) 

 sindaktilija (Q70.–) 

Q74.0 Druge prirojene malformacije zgornjega(-ih) uda(-ov), vključno z ramenskim obročem 

Q74.01 Dodatne kosti zapestja 

Q74.02 Makrodaktilija (prstov) 



 

 

Q74.03 Palec s tremi falangami 

Q74.04 Radioulnarna sinostoza 
Radioulnarna disostoza 

Q74.05 Humeroulnarna sinostoza 

Q74.06 Humeroradialna sinostoza 

Q74.07 Razcepljen prst (-i) zgornje okončine 

Q74.08 Sprengelova deformacija 
Prirojena dvignjena lopatica 

Q74.09 Druge prirojene nepravilnosti zgornje (-ih) okončine (-/), vključno z ramenskim obročem 
Kleidokranialna disostoza 

Prirojena psevdartroza ključnice 

Madelungova deformacija 

Sprožilni prst 

Q74.1 Prirojena malformacija kolena 
Prirojena(-i): 

• odsotnost pogačice 

• izpah pogačice 

•  genus: 

•  valgum 

•  varum 

Zakrnela pogačica 

Izključeno: prirojeni: 

 •  izpah kolena (Q68.2) 

 •  genu recurvatum (Q68.2) 

 sindrom nohtov in pogačice (Q87.23) 

Q74.2 Druge prirojene malformacije spodnjega(-ih) uda(-ov), vključno z medeničnim obročem 
Prirojeni(-a): 

• zraščeni sakroilioakalni sklep 

• malformacija: 

• gležnja (sklepa) 

• sakroiliakalnega sklepa 

Izključeno:  anteverzija stegneničnega vratu (Q65.8) 

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q74.8 Druge opredeljene prirojene malformacije uda(-ov) 

Q74.81 Brahidaktilija 

Q74.82 Prirojena prekomerna rast okončin (-e) 
Prirojena hemihipertrofija 

Q74.83 Prirojena nezadostna rast okončin (-e) 

Izključeno: hemiatrofija BDO (R68.8) 



 

 

Q74.84 Prirojena nesimetričnost okončin 

Q74.85 Larsenov sindrom 

Q74.89 Druge opredeljene nepravilnosti okončin (-e) 
Prirojene kontrakture okončin 

Q74.9 Neopredeljena prirojena malformacija uda(-ov) 
Prirojena anomalija uda(-ov) BDO 

Q75 Druge prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti 

Izključeno:  prirojena malformacija obraza BDO (Q18.–)  

  prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–  

  dentofacialne anomalije (vključno z malokluzijo) (K07.–) 

  mišičnoskeletna deformacije glave in obraza (Q67.0– Q67.4) 

  malformacije lobanje v povezavi s prirojenimi anomalijami možganov, kot so: 

  • anencefalija (Q00.0) 

  •  encefalokela (Q01.–) 

  • hidrocefalus (Q03.–) 

  • mikrocefalija (Q02) 

Q75.0 Kraniosinostoza 

Izključeno:  akrocefalo(poli)sindaktilija (Q87.0-) 

   tanatoforna: 

   • povezanost pritlikavost/trigonocefalija (Q77.1) 

   • displazija (Q77.1) 

Q75.01 Koronalna kraniosinostoza 
Brahicefalija 

Q75.02 Sagitalna kraniosinostoza 
Skafocefalija 

Q75.03 Trigonocefalija 

Izključeno: tanatoforna pritlikavost (Q77.1) 

Q75.04 Kraniosinostozadrugih številnih lobanjskih šivov 
Akrocefalija 

Oksicefalija 

Turicefalija 

Q75.05 Pfeifferjev sindrom 

Q75.06 Dysrafični sindrom 
Sindrom deformacije Kleeblattschadel 

Q75.09 Druge in neopredeljene kraniosinostoze 
Kraniosinostoza BDO 

Nepopolno zraščenje lobanjskih kosti 

Q75.1 Kraniofacialna disostoza 



 

 

Crouzonova bolezen 

Q75.2 Hipertelorizem 

Q75.3 Makrocefalija 

Q75.31 Družinska (benigna) makrocefalija 

Q75.39 Druge in neopredeljene makrocefalije 
Makrocefalija BDO 

Q75.4 Mandibulofacialna disostoza 

Izključeno: mandibulofacialna disostoza kot del Treacher Collinsov [-Franceschetti] [-Kleinov] sindroma 

(Q87.04) 

Q75.5 Okulomandibularna disostoza 

Izključeno: okulomandibularna disostoza kot del Hallerman-Streiff sindroma (Q87.05) 

Q75.8 Druge opredeljene prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti 

Q75.81 Frontonazalna displazija 
Sindrom razcepljenega obraza 

Q75.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti lobanje in obraznih kosti 
Prirojena odsotnost lobanjske kosti 

Prirojena deformacija čela 

Platibazija 

Q75.9 Prirojena malformacije lobanjskih in obraznih kosti, neopredeljena 
Prirojena anomalija: 

•  obraznih kosti BDO 

•  lobanjskih kosti BDO 

Q76 Prirojene malformacije hrbtenice in kosti prsnega koša 

Izključeno:  prirojene mišičnoskeletne deformacije hrbtenice in prsnega koša (Q67.5- – Q67.8) 

Q76.0 Spina bifida occulta (skrita) 

Izključeno:  meningokela (spinalna) (Q05.–) 

  spina bifida (odprta)(cistična) (Q05.–) 

Q76.1 Klippel-Feilov sindrom 
Sindrom zraščenega vratu 

Q76.2 Prirojena spondilolisteza 

Prirojena spondiloliza 

Izključeno: spondilolisteza (pridobljena) (M43.1) 

  spondiloliza (pridobljena) (M43.0) 



 

 

Q76.21 Prirojena spondilolisteza 

Q76.22 Prirojena spondiloliza 

Q76.3 Prirojena skolioza zaradi prirojene malformacije kosti 

Zraščena polovična vretenca ali napaka segmentacije s skoliozo 

Q76.31 Enojna hemivertebra s kongenitalno skoliozo 

Q76.39 Prirojena skoliozazaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti 
Prirojena skolioza  } zaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti BDO 

Kifoskolioza  }   

Q76.4 Druge prirojene malformacije hrbtenice, ki niso povezane s skoliozo 

Izključeno: prirojena malformacija s skoliozo (Q67.5-, Q76.3-) 

Q76.41 Prirojena odsotnost vretenca 

Q76.42 Prirojene nepravilnosti križnega (-ih) vretenc(-a) 
Križnična agenezija 

Q76.43 Prirojene nepravilnosti drugega (-ih) vretenc (-a) 
Prirojena(-o): 

• nepravilnosti lumbosakralnih(-ega) vretenc(-a) 

• napaka lumbosakralnega predela (sklepa) 

Q76.44 Prirojena posturalna lordoza 

Q76.45 Hemivertebra 

Q76.49 Druge prirojene nepravilnosti hrbtenice 
Prirojena(-o): 

• zraščena hrbtenica  } 

• grba  } 

• kifoza  } 

• lordoza  } BDO 

Malformacija hrbtenice  } 

Platispondiliza  } 

Nadštevilno vretence  } 

Q76.5 Vratno rebro 
Nadštevilno rebro v vratnem predelu 

Q76.6 Druge prirojene malformacije reber 

Q76.61 Prirojena odsotnost rebra 

Q76.62 Prirojena zraščenost reber 

Q76.63 Dodatno rebro 

Izključeno: vratno rebro (Q76.5) 



 

 

Q76.69 Druge prirojene nepravilnosti reber 
Prirojene nepravilnosti reber BDO 

Izključeno: sindrom kratkih reber (Q77.2) 

Q76.7 Prirojena malformacija prsnice 

Q76.71 Prirojena odsotnost prsnice 

Q76.72 Sternum bifidum 

Q76.79 Druge opredeljene nepravilnosti prsnice 
Prirojene nepravilnosti prsnice BDO 

Q76.8 Druge prirojene malformacije kosti prsnega koša 

Q76.9 Prirojena malformacija kosti prsnega koša, neopredeljena 

Q77 Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice 

Izključeno:  mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3) 

Q77.0 Ahondrogeneza 

Q77.00 Ahondrogeneza, neopredeljena 

Q77.01 Ahondrogeneza, tip I 

Q77.02 Ahondrogeneza, tip II 

Q77.03 Hipohondrogeneza 

Q77.09 Druge ahondrogeneze 

Q77.1 Tanatoforna pritlikavost 

Q77.2 Sindrom kratkih reber 
Asfiksirajoča torakalna displazija [Jeune] 

Q77.3 Chondrodysplasia punctata 
Tanatoforna povezanost pritlikavost/trigonocefalija 

Tanatoforna  displazija (z dysfrastičnim sindromom) 

Prirojena kalcinirajoča hondrodistrofija (hondrodistrofija »calcificans congenita«) 

Prirojena multipla epifizna displazija 

Conradi (-Hunermanov) sindrom 

Rizomelični sindrom 

Jeunejev sindrom 

Izključeno: Embriopatija zaradi varfarina (Q86.2) 

 Ahondroplastična pritlikavost 

 Prirojena osteoskleroza 

 Diastrofična pritlikavost 

Q77.4 Ahondroplazija 



 

 

Hipohondroplazija 

Q77.5 Diastrofična displazija 

Q77.6 Hondroektodermalna displazija 
Ellis-van Creveldov sindrom 

Q77.7 Spondiloepifizna displazija 

Q77.8 Druge vrste osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice 

Q77.81 Metatrofična pritlikavost 
Metatrofična displazija 

Q77.82 Metafizealna hondrodisplazija 
Metafizealna disostoza 

Q77.89 Druge osteohondrodisplazije z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice 
Akrodizostoza 

Kniestova dsplazija 

Q77.9 Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice, neopredeljena 

Q78 Druge osteohondrodisplazije 

Q78.0 Osteogenesis imperfecta 
Lomljivost kosti  

Osteopsatiroza 

Q78.1 Poliostotična fibrozna displazija 
Albright-McCune-Sternbergov sindrom 

Q78.2 Osteopetroza 
Albers-Schönbergov sindrom 

Q78.3 Napredujoča diafizna displazija 
Camurati-Engelmannov sindrom 

Q78.4 Enhondromatoza 
Maffuccijev sindrom  

Ollierjeva bolezen 

Q78.5 Metafizna displazija 
Pyleov sindrom 

Q78.6 Multiple prirojene eksostoze 
Diafizna aklazija 

Q78.8 Druge opredeljene osteohondrodisplazije 
Osteopoikiloza 

Q78.9 Osteohondrodisplazija, neopredeljena 
Hondrodistrofija BDO  

Osteodistrofija BDO 



 

 

Q79 Prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  prirojeni (sternomastoidni) tortikolis (Q68.0) 

Q79.0 Prirojena diafragemska hernija 

Izključeno:  prirojena hiatusna hernija (Q40.1) 

Q79.1 Druge prirojene malformacije prepone (diafragme) 
Odsotnost prepone 

Prirojena malformacija prepone BDO  

Eventracija prepona 

Q79.2 Eksomfalos 
Omfalokela 

Izključeno:  umbilikalna hernija (popkovna kila) (K42.-) 

Q79.3 Gastroshiza 

Q79.4 Sindrom slivasto oblikovanega trebuha (prune belly) 

Q79.5 Druge prirojene malformacije trebušne stene 

Izključeno:  umbilikalna hernija (popkovna kila) (K42.-) 

Q79.6 Ehlers-Danlosov sindrom 

Q79.8 Druge prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema 
Odsotnost: 

• mišice 

•  kite 

Dodatna mišica  

Prirojena amiotrofija  

Prirojeni(-a): 

• amnijski zažemki 

• skrajšava kite 

Polandov sindrom 

Q79.9 Prirojena malformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija BDO  } mišičnoskeletnega sistema BDO 

• deformacija BDO   }  

 

DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE 
(Q80–Q89) 

Q80 Prirojena ihtioza 

Izključeno:  Refsumova bolezen (G60.1) 



 

 

Q80.0 Ichthyosis vulgaris 

Q80.1 Na X vezana ihtioza 

Q80.2 Lamelarna ihtioza 
Kolodijski dojenček 

Q80.3 Prirojena bulozna ihtioziformna eritrodermija 

Q80.4 Plod - harlekin 

Q80.8 Druge vrste prirojena ihtioza 

Q80.9 Prirojena ihtioza, neopredeljena 

Q81 Bulozna epidermoliza (mehurjasto odstopanje vrhnjice) 

Q81.0 Navadna bulozna epidermoliza 

Izključeno:  Cockaynov sindrom (Q87.11) 

Q81.1 Letalna bulozna epidermoliza 
Herlitzov sindrom 

Q81.2 Distrofična bulozna epidermoliza 

Q81.8 Druge vrste bulozna epidermoliza 

Q81.9 Bulozna epidermoliza, neopredeljena 

Q82 Druge prirojene malformacije kože 

Izključeno: acrodermatitis enteropathica (E83.2)  

 prirojena eritropoetična porfirija (E80.0)  

 pilonidalna cista ali sinus (L05.–) 

 Sturge-Weber-Dimitrijev sindrom (Q85.82) 

Q82.0 Dedni limfedem 

Q82.1 Xeroderma pigmentosum 

Q82.2 Mastocitoza 
Urticaria pigmentosa (pigmentna urtikarija) 

Izključeno:  maligna mastocitoza (C96.2) 

Q82.3 Incontinentia pigmenti 

Q82.4 Ektodermalna (anhidrotska) displazija 

Izključeno:  Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6) 

Q82.5 Prirojeni ne-neoplastični nevus 
Materino znamenje BDO  

Nevus: 



 

 

•  plamenasti 

•  barve portskega vina 

•  krvavkasti 

•  malinasti  

•  žilni BDO 

•  bradavičasti 

Izključeno:  madeži barve bele kave (café au lait) (L81.3) 

lentigo (L81.4) 

nevus: 

•  BDO (D22.–) 

•  araneus (I78.1) 

•  melanocitni (D22.–) 

•  pigmentirani (D22.–) 

•  pajkasti (I78.1) 

•  zvezdasti (I78.1) 

Q82.8 Druge opredeljene prirojene napake kože 
Nenormalne dlanske gube 

Dodatni kožni priveski (mesnato-kožni pecljati tumorji)  

Benigni familiarni pemfigus [Hailey–Hailey] 

Cutis laxa (preveč ohlapna koža)  

Nepravilnost dermatoglifov 

Podedovana keratoza dlani in podplatov 

Folikularna keratoza [Darier-White] 

Izključeno:  Ehlers-Danlosov sindrom (Q79.6) 

Q82.9 Prirojena malformacija kože, neopredeljena 

Q83 Prirojena malformacija dojke 

Izključeno:  odsotnost prsne mišice (Q79.8) 

Q83.0 Prirojena odsotnost dojke z odsotno bradavico 

Q83.1 Dodatna dojka 
Nadštevilna dojka 

Q83.2 Odsotnost prsne bradavice 

Q83.3 Dodatna prsna bradavica 
Nadštevilna prsna bradavica 

Q83.8 Druge prirojene napake dojke 
Hipoplazija dojke 

Q83.9 Prirojena napake dojke, neopredeljena 

Q84 Druge prirojene malformacije kože in njenih izrastkov 

Q84.0 Prirojena plešavost 
Prirojena atrihoza 

Q84.1 Prirojene morfološke nepravilnosti las, ki niso uvrščene drugje 



 

 

Lasje-ogrlica 

Monilethrix (lasje v obliki ogrlice) 

Pili annulati (obročkasto oblikovani lasje)  

Pili torti 

Izključeno:  Menkesov sindrom z volnastimi, lomljivimi, slabo pigmentiranimi lasmi (E83.0) 

Q84.2 Druge prirojene malformacije las 
Prirojena: 

•  poraščenost (hipertrihoza) 

•  malformacija las BDO 

Stalna puhasta dlakavost (lanugo) 

Q84.3 Anonihija 
Prirojena odsotnost nohtov 

Izključeno:  sindrom nohtov in pogačice (Q87.23) 

Q84.4 Prirojena levkonihija 

Q84.5 Razširjeni in hipertrofični nohti 
Prirojeni zadebeljeni nohti  

Pahionihija  

Q84.6 Druge prirojene malformacije nohtov 
Prirojeni(-a): 

•  kepasti noht 

•  kolonihija 

•  žličasti nohti 

•  malformacija nohta BDO 

Q84.8 Druge opredeljene prirojene malformacije kože in njenih izrastkov 

Q84.81 Prirojena aplazija kože 

Q84.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti kožnih izrastkov 

Q84.9 Prirojena malformacija kože in njenih izrastkov, neopredeljena 
Prirojena: 

• anomalija BDO } kože in njenih izrastkov BDO 

• deformacija BDO  }  

Q85 Fakomatoze, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  ataksija teleangiektazija [Louis–Bar] (G11.3) 

familiarna dizavtonomija [Riley–Day] (G90.1) 

Q85.0 Nevrofibromatoza (nemaligna) 
0233

Von Recklinghausnova bolezen 

Vključeno: morfološka koda M9540 s kodo za značaj /1 

Izključeno: Von Recklinghausenova bolezen kosti (E21.0) 



 

 

Q85.1 Tuberozna skleroza 
Bournevilleova bolezen  

Epiloia 

Q85.8 Druge fakomatoze, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9) 

Q85.81 Peutz-Jeghersov sindrom 

Q85.82 Sturge-Weber-(-Dimitri)jev sindrom 

Q85.83 Von Hippel-Lindaujev sindrom 

Q85.84 Gardnerjev sindrom 
Osteomatoza - sindrom intestinalne polipoze 

Q85.89 Druge opredeljene fakomatoze 

Q85.9 Fakomatoza, neopredeljena 
Hamartoza BDO 

Q86 Prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: hipotiroza, povezana s pomanjkanjem joda (E00–E02) 

 neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–) 

Q86.0 Fetalni alkoholni sindrom (dismorfični) 

Q86.1 Fetalni hidantoinski sindrom 
Meadowov sindrom 

Q86.2 Dismorfija zaradi varfarina 

Q86.8 Drugi prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov 

Q86.81 Prirojene nepravilnosti zaradi valproata 

Q86.82 Prirojene nepravilnosti zaradi vitamina A 

Q86.83 Prirojene nepravilnosti zaradi talidomida 

Q86.84 Prirojene nepravilnosti zaradi citotoksičnih agensov 

Q86.85 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih zdravil 

Izključeno: dismorfija zaradi varfarina (Q86.2) 

Q86.86 Prirojene nepravilnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

Q86.87 Prirojene nepravilnosti zaradi živega srebra 

Q86.89 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih opredeljenih zunanjih vzrokov 



 

 

Q87 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov 

0005  

Q87.0 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza 

Q87.01 Akrocefalopolisindaktilija 
Akrocefalopolisindaktilija tipa 1, Noackov sindrom 

Akrocefalopolisindaktilija tipa 2, Carpenterjev sindrom 

Q87.02 Akrocefalosindaktilija 
Apertov sindrom 

Vogtova kefalodaktilija 

Q87.03 Kriptoftalmični sindrom 
Fraserjev sindrom 

Q87.04 Treacher Collinsov [-Franceschetti] [-Kleinov] sindrom 

Izključeno: mandibulofacialna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.4) 

Q87.05 Hallerman-Streiffov  sindrom 

Izključeno: okulomandibularna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.5) 

Q87.06 Pierre Robinova sekvenca 
Robinova sekvenca in sindrom 

Q87.07 Pena-Shokeirjev sindrom 
Sindrom kamptodaktilije-ankiloze-obraznih nepravilnosti-pljučne hipoplazije 

Q87.09 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza 
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza BDO 

Kiklopija [cyclops] [cyclopism] [synophthalmia] 

Diskraniopigopalangizem 

Dedna progresivna artro-oftalmopatija 

Sindrom: 

• Goldenharjev 

• Moebiusov 

• Mohrov 

• Okulo-avrikulo-vertebralni [Hemifacialna mikrosomija] 

• Oro-facio-digitalni tipa I in II 

• Sticklerjev 

• Triho-rino-falangealni tipa I in II [Langer-Giedionov] 

• Ullrich-Feichtigerjev 

• vriskajoč obraz (whistling face) 

Izključeno: kerubizem (K10.8) 

  Waardenburgov sindrom (E70.3) 

Q87.1 Prirojeni malformacijski sindromi z izrazito nizko rastjo 

Izključeno: Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)  

  Turner(-Ullrich)ov sindrom (Q96.-) 



 

 

Q87.11 Cockaynov sindrom 

Q87.12 Cornelia de Langejev  sindrom 
Sindrom amsterdamskega pritlikavca [Brachmann-de Langejin sindrom] 

Q87.13 Noonanov sindrom 
Turner-like sindrom 

Q87.14 Prader-Willijev sindrom 

Q87.15 Russell-Silverjev sindrom 

Q87.16 Seckelov sindrom 
Ptičjeglava    } pritlikavost 

Mikrocefalna primordialna } 

Q87.17 Smith-Lemli-Opitzov sindrom 
Pomanjkanje encima 7-dehidroholesterol reduktaza 

Q87.18 Sjögren-Larssonov sindrom 
Maščobni alkohol: oksidoreduktazno pomanjkanje nikotinamid adenin dinukleotida 

Q87.19 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi  s pridruženo nizko rastjo 
Prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo BDO 

Sindrom: 

• Aarskogov 

• Dubowitzov 

• Robinow-Silverman-Smithov 

Q87.2 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo ude 

Izključeno: Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0) 

Q87.21 Holt-Oramov sindrom 

Q87.22 Klippel-Trenaunay-Weberjev  sindrom 

Q87.23 Nohti-pogačica  sindrom 

Q87.24 Rubinstein-Taybijev sindrom 

Q87.25 Sindrom s sirenomalijo 

Q87.26 Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico 
Sindrom TAR 

Q87.27 VATER asociacija 
VACTERL asociacija 

Q87.29 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine 
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine BDO 

Q87.3 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo 



 

 

Q87.31 Beckwith-Wiedemannov sindrom 
Beckwithov sindrom 

Q87.32 Sotosov sindrom 
Cerebralni gigantizem 

Q87.33 Weaverjev sindrom 

Q87.39 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo 
Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo BDO 

Q87.4 Marfanov sindrom 
Arahnodaktilija BDO  

Q87.5 Drugi prirojeni malformacijski sindromi z drugimi spremembami na skeletu 

Q87.8 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje 

Q87.81 Alportov sindrom 

1438 

Dedni nefritis 

Q87.82 Laurence-Moon-Biedlov sindrom 
Laurence-Moon [-Bardet]-Biedlov sindrom 

Q87.83 Zellwegerjev  sindrom 
Zellwegerjev sindrom je peroksisomska motnja 

Izključeno: psevdo-Zellwegerjev sindrom (E88.8) 

  Sindrom podoben Zellwegerjemu (E88.8) 

Q87.84 William's-ov sindrom 

Q87.85 Angelmanov sindrom 

Q87.86 CHARGE sindrom 
CHARGE asociacija 

Opomba: Vsaka črka akronima CHARGE predstavlja specifično diagnostično značilnost: 

 C – coloboma (kolobom) 

 H – heart defects (srčne napake) 

 A – atresia of choanae (hoanalna atrezija) 

 R – retardation of growth and/or development (upočasnjena rast in/ali razvoj)  

 G – genitalna hipoplazija 

 E – ear malformations (ušesne nepravilnosti) 

Q87.89 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje 

Q89 Druge prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje 



 

 

 

Q89.0 Prirojene malformacije vranice 

Q89.01 Prirojena odsotnost vranice 
Prirojena odsotnost vranice 

Q89.09 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti vranice 
Prirojena splenomegalija [hiperplazija vranice] 

Dodatna  }  

Ektopija  }  

Hipoplazija  } vranica(-e) 

Nepravilnosti BDO  }  

Napačna oblika  }  

Izključeno: Izomerizem avrikul (z asplenijo ali polisplenijo) (Q20.6) 

Q89.1 Prirojene malformacije nadledvične žleze 

Q89.11 Prirojena odsotnost nadledvične žleze 

Q89.12 Prirojena hipoplazija nadledvične žleze 

Q89.19 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti nadledvične žleze 
Dodatna  } 

Ektopična } nadledvična(-e) žleza(-e) 

Nepravilnosti BDO  } 

Izključeno: prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0) 

Q89.2 Prirojene malformacije drugih endokrinih žlez 

Q89.21 Prirojene nepravilnosti češarike 

Q89.22 Prirojene nepravilnosti ščitnice 

Q89.23 Perzistentna tiroglosalna cista 

Q89.24 Tiroglosalna cista 

Q89.25 Prirojene nepravilnosti obščitnice 

Q89.26 Prirojene nepravilnosti timusa 

Q89.29 Prirojene malformacije drugih opredeljenih endokrinih žlez 
Prirojene malformacije endokrinih žlez BDO 

Q89.3 Situs inversus 

Izključeno: dekstrokardija BDO (Q24.0) 

  levokardija (Q24.1) 



 

 

Q89.30 Situs inversus, neopredeljen 
Situs inversus BDO 

Q89.31 Dekstrokardija s situsom inversusom 

Q89.32 Zrcalna razporeditev atrijev z obrnjenimi visceralnimi organi 

Q89.33 Trebušni situs inversus 
Trebušni situs transversus 

Transpozicija trebušnih organov 

Q89.34 Prsni situs inversus 
Prsni situs transversus 

Transpozicija prsnih organov 

Q89.35 Kartagenerjev sindrom 
Kartagenerjev trias 

Izključeno: druge vrste sindom negibnih cilijev (J98.8) 

Q89.39 Drug opredeljen situs inversus 

Q89.4 Zrasla dvojčka (združena, siamska) 

Q89.41 Dicefalija 
Dvoglavost 

Q89.42 Kraniofagus 
Dvojčka zraščena na predelu glave 

Q89.43 Torakofagus 
Dvojčka zraščena na predelu prsnega koša 

Q89.44 Ksifofagus 
Dvojčka zraščena na predelu meč in medenice 

Q89.45 Piofagus 
Dvojčka zraščena na predelu zadnjice 

Q89.46 Brezsrčni dvojčki 

Q89.49 Druge določene zrastline dvojčkov 
Zrasline dvojčkov BDO 

Q89.7 Multiple prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov (Q87.-) 

Q89.71 Dismorfne značilnosti 
Dismorfija BDO 

Q89.79 Številne prirojene nepravilnosti, ki niso uvrščene drugje 
Številne prirojene: 

• nepravilnosti BDO 



 

 

• deformacije BDO 

Q89.8 Druge opredeljene prirojene napake 

Q89.81 Sekvenca s kavdalno displazijo 

Q89.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti 
Prirojene nepravilnosti BDO 

Q89.9 Prirojena napaka, neopredeljena 
Prirojena: 

•  anomalija BDO 

•  deformacija BDO 

 

KROMOSOMSKE NENORMALNOSTI, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE 
(Q90–Q99) 

Q90 Downov sindrom 

Q90.0 Trisomija 21, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija) 

Q90.1 Trisomija 21, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija) 

Q90.2 Trisomija 21, translokacija 

Q90.9 Downov sindrom, neopredeljen 
Trisomija 21 BDO 

Q91 Edwardsov in  Pataujev sindrom 

Q91.0 Trisomija 18, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija) 

Q91.1 Trisomija 18, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija) 

Q91.2 Trisomija 18, translokacija 

Q91.3 Edwardsov sindrom, neopredeljen 

Q91.4 Trisomija 13, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija) 

Q91.5 Trisomija 13, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija) 

Q91.6 Trisomija 13, translokacija 

Q91.7 Pataujev sindrom, neopredeljen 

Q92 Druge trisomije in delne trisomije avtosomov, ki niso uvrščene drugje 

Vključeno:  neuravnotežene translokacije in insercije 



 

 

Izključeno:  trisomije kromosomov 13, 18, 21 (Q90–Q91) 

Q92.0 Trisomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija 

Q92.1 Trisomija celotnega kromosoma, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska 
nondisjunkcija) 

Q92.2 Delna trisomija, večja 
Podvojitev celotnega kraka ali več 

Q92.3 Delna trisomija, manjša 
Podvojitev dela kraka 

Q92.4 Podvojitve, ki so vidne samo v prometafazi 

Q92.5 Podvojitve z drugimi kompleksnimi preureditvami 

Q92.6 Kromosomi označevalci (markerji) 

Q92.7 Triploidija in poliploidija 

Q92.8 Druge opredeljene trisomije in delne trisomije avtosomov 

Q92.9 Trisomija in delna trisomija avtosomov, neopredeljena 

Q93 Monosomije in delecije avtosomov, ki niso uvrščene drugje 

Q93.0 Monosomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija 

Q93.1 Monosomija celotnega kromosoma, mozaicizem (mitotska nondisjunkcija) 

Q93.2 Kromosomski obroč ali bicentrični kromosom 

Q93.3 Delecija kratke ročice kromosoma 4 
Wolff-Hirschornov sindrom 

Q93.4 Delecija kratke ročice kromosoma 5 
Sindrom cri-du-chat 

Q93.5 Druge delecije dela kromosoma 

Q93.6 Delecije, ki so opazne samo v prometafazi 

Q93.7 Delecije z drugimi zapletenimi preureditvami 

Q93.8 Druge delecije avtosomov 

Q93.9 Delecije avtosomov, neopredeljene 

Q95 Uravnotežene kromosomske preureditve in strukturni označevalci (markerji), ki niso uvrščeni 
drugje 

Vključeno:  Robertsonove ter uravnotežene recipročne translokacije in insercije 

Q95.0 Uravnotežena translokacija in insercija pri normalni osebi 



 

 

Q95.1 Inverzija kromosoma pri normalni osebi 

Q95.2 Uravnotežena preureditev avtosomnih kromosomov pri nenormalni osebi 

Q95.3 Uravnotežena preureditev na spolnih/avtosomnih kromosomih pri nenormalni osebi 

Q95.4 Osebe z označevalskim heterokromatinom 

Q95.5 Osebe z lomljivim mestom na avtosomu 

Q95.8 Druge uravnotežene preureditve in strukturni označevalci 

Q95.9 Uravnotežena preureditev in strukturni označevalec, neopredeljena 

Q96 Turnerjev sindrom 

Bonnevie Ullrich sindrom  

Turner Ullrich sindrom 

Izključeno: Noonanov sindrom (Q87.13) 

     Turnerjevemu podoben sindrom (Q87.13) 

Q96.0 Kariotip 45,X 

Q96.1 Kariotip 46,X iso (Xq) 

Q96.2 Kariotip 46,X z nenormalnim spolnim kromosomom, razen iso (Xq) 

Q96.3 Mozaicizem, 45,X/46,XX ali XY 

Q96.4 Mozaicizem, 45,X/drugih celičnih linij z nenormalnim spolnim kromosomom 

Q96.8 Druge variante Turnerjevega sindroma 

Q96.9 Turnerjev sindrom, neopredeljen 

Q97 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z ženskim fenotipom, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  Turnerjev sindrom (Q96.-) 

Q97.0 Kariotip 47,XXX 

Q97.1 Ženska z več kot tremi kromosomi X 

Q97.2 Mozaicizem, celične linije z različnim številom kromosomov X 

Q97.3 Ženska s kariotipom 46,XY 

Q97.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, ženski fenotip 

Q97.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, ženski fenotip, neopredeljena 

Q98 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z moškim fenotipom, ki niso uvrščene drugje 

Q98.0 Klinefelterjev sindrom, kariotip 47,XXY 



 

 

Q98.1 Klinefelterjev sindrom, moški z več kot dvema kromosomoma X 

Q98.2 Klinefelterjev sindrom, moški s kariotipom 46,XX 

Q98.3 Drugi moški s kariotipom 46,XX 

Q98.4 Klinefelterjev sindrom, neopredeljen 

Q98.5 Kariotip 47,XYY 

Q98.6 Moški s strukturno nenormalnim spolnim kromosomom 

Q98.7 Moški z mozaicizmom spolnega kromosoma 

Q98.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, moški fenotip 

Q98.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, moški fenotip, neopredeljena 

Q99 Druge nenormalnosti kromosomov, ki niso uvrščene drugje 

Q99.0 Himera 46,XX/46,XY 
Himera 46,XX/46,XY pravi hermafrodit 

Q99.1 46,XX pravi hermafrodit 
46,XX s trakastimi gonadami 

46,XY s trakastimi gonadami 

Popolna disgenezija gonad 

Q99.2 Lomljivi kromosom X 
Sindrom lomljivega kromosoma X 

Q99.8 Druge opredeljene nenormalnosti kromosomov 
Pallister-Killian mozaični sindrom 

Q99.9 Nenormalnost kromosoma, neopredeljena 

 

 



 

 

POGLAVJE 18 

SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN 
LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE  
(R00–R99) 
 
To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

R00–R09      Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala 

R10–R19 Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh 

R20–R23 Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje 

R25–R29 Simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem 

R30–R39 Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila 

R40–R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in vedenje 

R47–R49 Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas 

R50–R69 Splošni siptomi in znaki 

R70–R79 Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze 

R80–R82 Nenormalni izvidi pri preiskavi urina, brez diagnoze 

R83–R89 Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv, brez diagnoze 

R90–R94 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih preiskav, brez diagnoze 

R95–R99 Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti 

Opomba:   To poglavje zajema simptome, znake, nenormalne ugotovitve pri kliničnih pregledih in drugih preiskovalnih 

postopkih ter slabo opredeljena stanja, za katera ni ugotovljena nobena diagnoza, ki bi jo bilo mogoče uvrstiti 

drugje.  

 

Znaki in simptomi, ki sorazmerno nesporno kažejo na določeno diagnozo, so uvrščeni v kategorije drugih 

poglavij klasifikacije. Na splošno kategorije v tem poglavju zajemajo slabo opredeljena stanja in simptome, ki – 

brez dodatne proučitve primera, ki bi omogočila dokončno diagnozo – morda enakovredno kažejo na dve bolezni 

ali več ali na dvoje ali več organskih sistemov. Vse kategorije tega poglavja bi lahko takorekoč označili kot »ni 

drugače opredeljeno«, »neznana etiologija« ali »prehodno stanje«. Preden se odločimo, katere simptome in znake 

uvrstimo sem in katere v druga poglavja, si pomagamo z Indeksom. Za druge bistvene simptome, ki jih v 

klasifikaciji ni mogoče uvrstiti nikamor drugam, so na splošno na voljo podskupine »ostalo«, kodirane kot .8. 
 

Kategorije R00–R99 zajemajo naslednja stanja in znake ali simptome:  

(a) primere, za katere ne moremo postaviti natančnejše diagnoze niti potem, ko smo proučili vsa dejstva, povezana z njimi;  

(b) znake ali simptome, ki obstajajo ob prvem srečanju z bolnikom, a se izkaže, da so prehodni, vzrokov zanje pa nismo 

mogli ugotoviti; 

(c) delovne diagnoze pri bolnikih, ki niso prišli na nadaljnje preglede ali zdravljenje;  

(d) primere, ki smo jih napotili na preiskave ali zdravljenje drugam, preden smo postavili diagnozo;  

(e) primere, pri katerih natančnejša diagnoza ni bila na voljo iz drugega razloga;  

(f) nekatere simptome, pri katerih so na voljo dodatni podatki in ki so s stališča zdravljenja sami po sebi pomembni 

problemi. 

Izključeno:  nenormalni izvidi pri predporodnih pregledih matere (O28.–) 

  nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96) 



 

 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO OBTOČILA IN DIHALA 
(R00–R09) 

R00 Nenormalnosti srčnega ritma 

Izključeno:  nenormalnosti, ki izvirajo v perinatalnem (poporodnem) obdobju (P29.1) 

   opredeljene aritmije (I47–I49) 

R00.0 Tahikardija, neopredeljena 
Hitro utripanje srca  

Tahikardija: 

•  sinoavrikularna, BDO 

•  sinusna BDO 

R00.1 Bradikardija, neopredeljena 
Bradikardija: 

•  sinoatrialna 

•  sinusna 

•  vagusna 

Počasno bitje srca 

Če  je vzrok zdravilo in želimo opredeliti vrsto zdravila, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 

20). 

R00.2 Palpitacije 
Občutek razbijanja srca 

R00.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti srčnega ritma 

R01 Srčni šumi in drugi srčni toni 

Izključeno:  ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P29.82) 

R01.0 Benigni in nenevarni srčni šumi 
Funkcionalni srčni šum 

R01.1 Srčni šum, neopredeljen 
Srčno predenje BDO 

R01.2 Druge vrste srčni toni 
Naraščajoča ali pojemajoča zamolklost srčnih tonov 

Prekordialno trenje 

R02 Gangrena, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  gangrena pri: 

  •  aterosklerozi  (I70.24) 

  • sladkorni bolezni (E1-.52, E1-.69, E1-.73) 

  • drugih perifernih žilnih boleznih (I73.-) 

  gangrena določenega mesta – glej Indeks plinska gangrena (A48.0) 



 

 

  pyoderma gangrenosum (L88) 

R03 Nenormalne vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze 

R03.0 Zvišane vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze hipertenzije 

Opomba:   Ta kategorija naj se uporablja za oznako obdobja zvišanega krvnega tlaka pri bolniku, pri katerem  

formalna diagnoza hipertenzije ni ugotovljena, oz. za izoliran slučajni izvid. 

R03.1 Neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka 

Izključeno:  hipotenzija 

•  BDO (I95.–) 

•  nevrogena ortostatska (G90.3) 

sindrom hipotenzije pri materi (O26.5) 

R04 Krvavitev iz dihal 

R04.0 Epistaksa 
Krvavitev iz nosu  

Nosna krvavitev 

R04.1 Krvavitev iz grla (žrela) 

Izključeno:  hemoptiza (R04.2) 

R04.2 Hemoptiza 
Krvavkasto obarvan sputum 

Kašelj s krvavitvijo 

R04.8 Krvavitev iz drugih predelov respiratornih poti 
Pulmonalna krvavitev BDO 

Izključeno:  perinatalna pljučna krvavitev (P26.-) 

R04.9 Krvavitev iz respiratornih poti, neopredeljena 

R05 Kašelj 

Izključeno:  kašelj s krvavitvijo (R04.2) 

  psihogeni kašelj (F45.34) 

 

R06 Nenormalnosti pri dihanju 

Izključeno:  respiratorni(-a): 

•  arest (R09.2) 

•  distres (sindrom) pri: 

• odraslem (J80) 

•  novorojenčku (P22.–) 

•  odpoved: 

•  BDO (J96.–) 

•  pri novorojenčku (P28.5) 



 

 

R06.0 Dispneja 
Ortopneja  

Kratka sapa 

Izključeno:  prehodna tahipneja novorojenčka (P22.1) 

R06.1 Stridor 

Izključeno: prirojeni laringealni stridor (P28.89) 

laringizem (stridulus) (J38.5) 

R06.2 Hropenje 

R06.3 Periodično dihanje 
Cheyne-Stokesovo dihanje 

R06.4 Hiperventilacija 

Izključeno:  psihogena hiperventilacija (F45.34) 

R06.5 Dihanje skozi usta 
Smrčanje 

Izključeno:  suha usta BDO (R68.2) 

R06.6 Kolcanje 

Izključeno:  psihogeno kolcanje (F45.34) 

R06.7 Kihanje 

R06.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti pri dihanju 
Apneja BDO 

Zadrževanje vdiha (napadi)  

Pojav lovljenja sape  

Vzdihljaji 

Izključeno: apneja pri(v): 

•  novorojenčku (P28.4) 

•  spanju: 

• BDO (G47.3) 

• novorojenčka (primarna) (P28.3) 

R07 Bolečina v žrelu in prsnem košu 

Izključeno: disfagija (R13) 

 epidemična mialgija (B33.0) 

 bolečina v: 

 •  dojki (N64.4) 

 •  vratu (M54.2) 

 faringitis (akutni) BDO (J02.9) 

R07.0 Bolečina v žrelu 

R07.1 Bolečina v prsih ob dihanju 
Boleča respiracija 



 

 

R07.2 Prekordialna bolečina 

R07.3 Druge vrste bolečina v prsih 
Bolečina v sprednji steni prsnega koša BDO 

R07.4 Bolečina v prsih, neopredeljena 

R09 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala 

Izključeno: respiratorni: 

 • distres (sindrom) pri: 

 • odraslem (J80) 

 •  novorojenčku (P22.–) 

 •  odpoved: 

 •  BDO (J96.–) 

 •  pri novorojenčku (P28.5) 

 

R09.0 Asfiksija (dušenje) 
 

Izključeno: asfiksija (zaradi): 

 •  poroda (P21.–) 

 •  ogljikovega monoksida (T58) 

 •  tujka v dihalih (T17.–) 

 •  intrauterina (P20.–) 

 •  poškodbena (T71) 

R09.1 Plevritis 

Izključeno:  plevritis z izlivom (J90) 

R09.2 Respiratorni arest 
Kardiorespiratorna odpoved 

R09.3 Patološki sputum 
Nenormalen(-lna): 

• količina  }  

• barva  } sputuma 

• vonj   }  

Obilen sputum   } 

Izključeno:  krvavkasto obarvan sputum  (R04.2) 

R09.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala 

R09.88 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila 
Šum nad arterijo 

Šibek pulz 

R09.89 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo dihala 
Prsni koš: 

• nenormalni perkusijski izvid 

• fenomen trenja 

• timpanizem 



 

 

Hropci 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO PREBAVILA IN TREBUH  
(R10–R19)  
Izključeno: gastrointerstinalna krvavitev: 

 •  BDO (K92.0–K92.2) 

 •  pri novorojenčku (P54.0–P54.3) 

 obstrukcija prebavnega trakta: 

 •  BDO (K56.–) 

 •  pri novorojenčku (P76.–) 

 pilorospazem: 

 •  BDO (K31.3) 

 •  prirojeni ali infatilni (Q40.0) 

 simptomi in znaki, ki zajemajo sečila (R30–R39) 

 simptomi, ki se nanašajo na spolne organe: 

 •  ženske (N94.–) 

 •  moške (N48–N50) 

R10 Bolečina v trebuhu in medenici 

Izključeno: bolečina v hrbtu (dorzalgija) (M54.–)  

 flatulenca in sorodna stanja (R14)  

 ledvična kolika (N23) 

R10.0 Akutni abdomen 
Huda bolečina v trebuhu (generalizirana)(lokalizirana)(z rigidnostjo trebušne stene) 

R10.1 Bolečina, omejena na zgornji del trebuha 
Epigastrična bolečina 

R10.2 Bolečina v medenici in presredku 

R10.3 Bolečina, omejena na druge spodnje dele trebuha 

R10.4 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu 
Občutljivost v trebuhu BDO  

Kolika: 

• BDO 

•  pri otroku 

R11 Navzea in bruhanje 

Izključeno: hematemeza  

 •  BDO (K92.0) 

 •  novorojenčka (P54.0) 

 bruhanje (pri): 

 •  čezmerno, v nosečnosti (O21.–) 

 •  gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.0) 

 •  novorojenčka (P92.0) 

 •  psihogeno (F50.5) 



 

 

R12 Zgaga 

Izključeno:  dispepsija  (K30) 

R13 Disfagija 

Težave pri požiranju 

R14 Flatulenca in sorodna stanja 

Napenjanje v trebuhu (zaradi plinov)  

Napihnjenost 

Riganje (spahovanje)  

Bolečine zaradi plinov  

Napihnjenost (trebuha)(črevesja) 

Izključeno:  psihogena aerofagija  (F45.3-) 

R15 Inkontinenca blata 

1808          

Uhajanje blata (enkopreza) BDO 

Izključeno:  neorganskega izvora (F98.1) 

R16 Hepatomegalija in splenomegalija, ki nista uvrščeni drugje 

R16.0 Hepatomegalija, ki ni uvrščena drugje 
Povečana jetra BDO 

R16.1 Splenomegalija, ki ni uvrščena drugje 
Povečana vranica BDO 

R16.2 Hepatomegalija s splenomegalijo, ki ni uvrščena drugje 
Povečana jetra in vranica BDO 

R17 Neopredeljena zlatenica  

Izključeno:  zlatenica novorojenčka (P55, P57–P59) 

R18 Ascites 

Tekočina v peritonealni votlini 

R19 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh   

Izključeno:  akutni abdomen  (R10.0) 

R19.0 Otekline, zatrdline in bule v trebušni votlini in v medenici 
Difuzne ali generalizirane otekline ali zatrdline: 

•  v trebušni votlini BDO 

•  v medenici BDO 

•  v predelu popka 



 

 

 

Izključeno: napenjanje v trebuhu (zaradi plinov) (R14) 

  ascites (R18) 

R19.1 Nenormalni šumi v črevesju 
Odsotnost črevesnih šumov 

Zvočni fenomeni v hiperaktivnem črevesju 

R19.2 Vidna peristaltika 
Hiperperistaltika 

R19.3 Rigidnost trebušne stene 

Izključeno:  s hudo bolečino v trebuhu (R10.0) 

R19.4 Spremembe v delovanju črevesja 

Izključeno:  zaprtje (K59.0) 

  funkcionalna driska (K59.1) 

R19.5 Druge nenormalnosti blata 
0046 

Nenormalna barva stolice  

Obilne stolice 

Sluz                   }  

Prikrita krvavitev }  stolice 

Izključeno:  melena: 

  • novorojenčka (P54.1)  

  • BDO (K92.1) 

R19.6 Zadah iz ust (halitoza) 

R19.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO KOŽO IN PODKOŽJE 
(R20–R23) 

R20 Motnje občutkov na koži 

Izključeno: disociativna anestezija in izguba otipa (F44.6) 

  psihogene motnje (F45.8) 

R20.0 Anestezija kože 

R20.1 Hipestezija kože 

R20.2 Parestezija kože 
Mravljinčenje 

Zbadanje in občutek igel v koži 



 

 

Ščemenje po koži 

Izključeno:  akroparestezija (I73.8) 

R20.3 Hiperestezija 

R20.8 Druge in opredeljene motnje občutkov na koži 

R21 Kožni izpuščaj (raš) in druge nespecifične kožne erupcije 

 

R22 Lokalizirane otekline, zatrdline in bule kože in podkožja 

Vključeno:  podkožni vozliči (lokalizirani)(površinski) 

Izključeno: nenormalni izvidi diagnostičnih prikazov (R90–R93) 

 povečane (limfne) bezgavke (R59.–) 

 lokalizirana debelost (E65) 

 zatrdlina in bula: 

 •  v dojki (N63) 

 •  v trebuhu ali medenici (R19.0) 

 edem (R60.–) 

 oteklina: 

 •  v trebuhu ali medenici (R19.0) 

 •  sklepa (M25.4) 

R22.0 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na glavi 

R22.1 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na vratu 

R22.2 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na trupu 

R22.3 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na zgornjih udih 

R22.4 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na spodnjih udih 

R22.7 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na več mestih 

R22.9 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, neopredeljena 

R23 Druge spremembe kože 

R23.0 Cianoza 

Izključeno: akrocianoza (I73.8) 

  napadi pomodrelosti pri novorojenčku (P28.2) 

R23.1 Bledica 
Vlažna lepljiva koža 

R23.2 Pojav rdečice (zardevanje) 
Pretirano zardevanje 

Izključeno:  menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1) 



 

 

R23.3 Spontane ekhimoze 
Petehije 

 

Izključeno: pikčaste krvavitve (ekhimoze) plodu in novorojenčka (P54.5) 

 purpura (D69.–) 

R23.4 Spremembe v strukturi kože 
1810 

Občutljivost  } 

Luščenje } 

Nežna  } 

Šibka  }  kože (-a) 

Drobljiva  } 

Trda  } 

Luskinasta  } 

Raztrganje kože: 

• po nesreči 

• nepoškodbeno 

Izključeno:  zadebelitve vrhnjice (epidermisa) BDO  (L85.9) 

   Poškodbeno raztrganje kože – kodirajte pod odprto rano (glej Indeks) 

R23.8 Druge in neopredeljene kožne spremembe 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO ŽIVČEVJE IN MIŠIČNOSKELETNI SISTEM 
(R25–R29) 

R25 Patološki nehotni gibi 

Izključeno:  specifične motnje gibanja (G20–G26) 

stereotipne motnje gibanja (F98.4) 

tiki (F95.–) 

R25.0 Nenormalni gibi glave 

R25.1 Tremor, neopredeljen 

Izključeno:  horea BDO (G25.5) 

tremor: 

•  esencialni (G25.0) 

•  histerični (F44.4) 

•  intencijski (G25.2) 

R25.2 Krč (kramp) in spazem 
1336 

Izključeno: karpopedalni spazem (R29.0) 

 krči pri otrocih (G40.4) 

R25.3 Fascikulacije 



 

 

Trzaji BDO 

R25.8 Drugi in neopredeljeni nenormalni nehotni gibi 

R26 Nenormalnosti hoje in gibljivosti 

Izključeno: ataksija: 

 • BDO (R27.0) 

 •  hereditarna (G11.–) 

 •  lokomotorna (sifilitična) (A52.1) 

 sindrom nepokretnosti (paraplegične) (M62.3) 

R26.0 Ataktična hoja 
Opotekajoča se hoja 

R26.1 Paralitična hoja 
Spastična hoja 

R26.2 Težave pri hoji, ki niso uvrščene drugje 

R26.3 Nepokretnost 
Priklenjenost na posteljo 

Priklenjenost na voziček 

R26.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti hoje in gibljivosti 
Nestabilnost v nogah BDO 

R27 Druge motnje koordinacije 

Izključeno: ataktična hoja (R26.0)  

 hereditarna ataksija (G11.–)  

 vrtoglavica BDO (R42) 

R27.0 Ataksija, neopredeljena 
1804 

R27.8 Druge in neopredeljene motnje koordinacije 

R29 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem 

R29.0 Tetanija 
Karpopedalni spazem  

Izključeno: tetanija: 

 •  histerična (F44.5) 

 •  novorojenčka (P71.3) 

 •  paratiroidna (E20.9) 

 •  po tiroidektomiji (E89.2) 

R29.1 Meningizem 

R29.2 Nenormalni refleksi 
1342 



 

 

Izključeno: nenormalni zenični refleksi (H57.0)  

    hiperaktivni faringealni refleks (J39.2)  

    vazovagalna reakcija ali sinkopa (R55) 

R29.3 Nenormalnosti pri drži 

R29.4 Pokanje v kolku 

Izključeno:  prirojene deformacije kolka (Q65.-) 

R29.5 Nevrološka zanemarjenost 
Asomatognozija 

Hemiakinezija 

Delna brezbrižnost 

Delna prostorska zanemarjenost 

Zanemarjenost leve strani 

Odpoved zaznavnih funkcij 

Zanemarjenje zaznavnih funkcij 

Vizualno-prostorska zanemarjenost 

R29.6 Ogroženost za padec, ki ni opredeljena drugje 
1806 

Ogroženost za padec zaradi starosti ali drugih nejasnih zdravstvenih težav 

Izključeno: težave pri hoji (R26.2) 

  vrtoglavica in omotičnost (R42) 

  sinkopa in kolaps (R55) 

R29.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem 

R29.88 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje 

R29.89 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo mišično-skeletni sistem 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO SEČILA 
(R30–R39) 

R30 Bolečina pri uriniranju 

Izključeno: psihogena bolečina povezana z mikcijo (F45.35) 

R30.0 Disurija 
Strangurija 

R30.1 Tenezem v sečnem mehurju 

R30.9 Boleča mikcija, neopredeljena 
Boleče uriniranje BDO 



 

 

R31 Neopredeljena hematurija 

Izključeno:  rekurentna ali persistentna hematurija (N02.-) 

R32 Neopredeljena inkontinenca urina 

1808         

Uhajanje vode (enureza) BDO 

Izključeno: neorganska enureza (F98.0) 

 stresna inkontinenca in druge vrste opredeljena inkontinenca urina (N39.3–N39.4) 

R33 Retencija urina 

 

R34 Anurija in oligurija 

Izključeno:  kot zaplet: 

•  pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4) 

•  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.88, O90.4) 

R35 Poliurija 

Pogosto obilno mokrenje 

Nokturija 

Izključeno:  psihogena poliurija  (F45.35) 

R36 Iztok iz uretre 

Iztok iz penisa  

Uretroreja 

R39 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo sečila 

R39.0 Ekstravazacija seča (izgubljanje seča iz votlega sistema) 

R39.1 Druge težave pri uriniranju 
Mikcijsko »jecljanje«  

Šibek curek urina  

Razpršitev curka seča 

R39.2 Ekstrarenalna uremija 
Prerenalna uremija 

R39.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo sečila 

 

 



 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO MIŠLJENJE, ZAZNAVANJE, ČUSTVOVANJE IN 
VEDENJE 
(R40–R46) 

Izključeno:  duševne in vedenjske motnje  (F00–F99) 

R40 Somnolenca, stupor in koma 

1905 

Izključeno: koma: 

 •  diabetična (E10–E14) 

 •  hepatična (K72.–) 

 •  hipoglikemična (nediabetična) (E15) 

 •  novorojenčka (P91.5) 

 • s kakršnokoli poškodbo glave, ki jo uvrščamo v 19. poglavje (S06.01–S06.05) 

 •  uremična (N19) 

R40.0 Somnolenca 
Zaspanost 

 

R40.1 Stupor 
Semikoma 

 Izključeno: stupor: 

•  katatonski (F20.2) 

•  depresivni (F31–F33) 

•  disociativni (F44.2) 

•  manični (F30.2) 

R40.2 Koma, neopredeljena 
Nezavest BDO 

R41 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest 

Izključeno:  disociativne [konverzivne] motnje  (F44.-) 

R41.0 Dezorientacija, neopredeljena 
Zmedenost (konfuznost) BDO 

Izključeno:  psihogena dezorientacija  (F44.88) 

R41.1 Anterogradna amnezija 

R41.2 Retrogradna amnezija 

R41.3 Druge vrste amnezija 
Amnezija BDO 

Izključeno:  amnestični sindrom: 

•  zaradi uživanja psihoaktivne snovi (F10–F19 s skupnim četrtim znakom .6) 

•  organski (F04.9) 

prehodna globalna amnezija (G45.4) 

R41.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest 
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R42 Vrtoglavica in omotičnost 

Omotica 

Vrtoglavica BDO 

Izključeno:  vertiginozni sindromi  (H81.-) 

R43 Motnje vonja in okušanja 

R43.0 Anozmija 

R43.1 Parozmija 

R43.2 Paragevzija 

R43.8 Druge in neopredeljene motnje vonja in okusa 
Mešane motnje vonja in okusa 

R44 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave (percepcije) 

Izključeno:  motnje občutkov na koži (R20.-) 

R44.0 Slušne halucinacije 

R44.1 Vidne halucinacije 

R44.2 Druge halucinacije 

R44.3 Halucinacije, neopredeljene 

R44.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave 

R45 Simptomi in znaki, ki zajemajo čustvovanje 

R45.0 Nervoznost 
Živčna napetost 

R45.1 Nemir in agitacija 

R45.2 Žalost 
Zaskrbljenost BDO 

R45.3 Demoraliziranost in apatija 

R45.4 Razdražljivost in jeza 

R45.5 Sovražnost 

R45.6 Fizična nasilnost 

R45.7 Stanje čustvenega šoka in stresa, neopredeljeno 



 

 

R45.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje 

R45.81 Suicidalne misli 
Nagnjenja k samomoru 

Izključeno: Suicidalne misli kot del duševne motnje (F00–F99) 

R45.89 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje 

R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje 

R46.0 Nizka stopnja osebne higiene 

R46.1 Grotesken (nenavaden) videz osebe 

R46.2 Čudno in nerazložljivo obnašanje 

R46.3 Pretirana aktivnost 

R46.4 Upočasnjenost in slaba odzivnost 

Izključeno:  stupor  (R40.1) 

R46.5 Sumnjičavost in izrazito izmikanje 

R46.6 Nepotrebna zaskrbljenost in preokupiranost ob stresnih dogodkih 

R46.7 Pretirana zgovornost in podobni, nevažni detajli, ki zatemnijo vzrok za obisk 

R46.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje 
Samozanemarjenost BDO 

Izključeno: nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6) 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO GOVOR IN GLAS 
(R47–R49) 

R47 Motnje govora, ki niso opredeljene drugje 

Izključeno: avtizem (F84.0–F84.1) 

 prehitevajoče govorjenje (F98.6) 

 specifične razvojne motnje govora in jezikovnega izražanja (F80.–) 

 jecljanje (F98.5) 

R47.0 Disfazija in afazija (motnje govora in onemelost) 
0606 

Izključeno:  progresivna izolirana afazija (G31.0) 

R47.1 Dizartrija in anartrija (motnje artikulacije govora in nezmožnost govorjenja ob zdravih govorilih) 



 

 

R47.8 Druge in neopredeljene motnje govora 

R48 Motnje branja in prepoznavanja simbolov, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  posebne razvojne motnje pri šolskih veščinah (F81.-) 

R48.0 Disleksija in aleksija (nesposobnost branja) 

R48.1 Agnozija (nesposobnost prepoznavanja senzornih dražljajev) 

R48.2 Apraksija (nesposobnost opravljanja znanih gibov) 

R48.8 Druge in neopredeljene motnje prepoznavanja simbolov 
Akalkulija (nesposobnost računanja)  

Agrafija (nesposobnost pisanja) 

R49 Motnje glasu 

Izključeno:  psihogene motnje glasu (F44.4) 

R49.0 Disfonija (spremenjen glas) 
Hripavost 

R49.1 Afonija 
Izguba glasu 

R49.2 Nosljajoč govor in govor kot pri zamašenem nosu 

R49.8 Druge in neopredeljene motnje glasu 
Spremembe glasu BDO 

SPLOŠNI SIMPTOMI IN ZNAKI 
(R50–R69) 

R50 Vročina nejasnega izvora 

Izključeno: vročina nejasnega izvora: 

  • med porodom (O75.2) 

  •  novorojenčka (P81.9) 

  poporodna pireksija BDO (O86.4) 

R50.2  Po zdravilih povzročena vročina 

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20). 

R50.8 Druge specifične vročine 
Vročina s/z: 

• mrzlico 

• tresenjem 

Dolgotrajna vročina 

R50.9 Vročina, neopredeljena 
Visoka vročina BDO (hyperpyrexia)  



 

 

Pireksija BDO 

Izključeno:  maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3) 

R51 Glavobol 

Bolečina obraza BDO 

Izključeno: atipična obrazna bolečina (G50.1) 

 migrena in drugi sindromi glavobola (G43–G44) 

 nevralgija trigeminusa (G50.0) 

R52 Bolečina, ki ni uvrščena drugje 
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Vključeno:  bolečina, ki ne pripada nobenemu organu ali telesnemu delu 

Izključeno: osebnostni sindrom kronične bolečine (F62.8) 

 glavobol (R51) 

 bolečina (v): 

 •  trebuhu (R10.–) 

 •  hrbtu (M54.9) 

 •  dojki (N64.4) 

 •  prsih (R07.1–R07.4) 

 •  ušesu (H92.0) 

 •  očesu (H57.1) 

 •  sklepu (M25.5) 

 •  udu (M79.6) 

 •  ledvenem predelu (M54.5) 

 •  medenici in presredku (R10.2) 

 •  psihogena (F45.4) 

 •  rami (M75.8) 

 •  hrbtenici (M54.–) 

 •  žrelu (R07.0) 

 •  jeziku (K14.6) 

 •  zobu (K08.8) 

 ledvična kolika (N23) 

R52.0 Akutna bolečina 

R52.1 Kronična neznosna bolečina 

R52.2 Druge vrste kronična bolečina 

R52.9 Bolečina, neopredeljena 
Generalizirana bolečina BDO 

R53 Slabo počutje in utrujenost 

Astenija BDO  

Izčrpanost: 

• BDO 

•  kronična 

•  nevrotična 

Splošna fizična slabost  



 

 

Zaspanost (letargičnost) 

Utrujenost 

Izključeno: izčrpanost: 

 •  prirojena (P96.9) 

 •  starostna (R54) 

 izčrpanost in utrujenost (zaradi): 

 •  borbe (F43.0) 

 •  prekomerne obremenitve (T73.3) 

 •  izpostavljenosti (T73.2) 

 •  vročine (T67.–) 

 •  nevrastenije (F48.0) 

 •  nosečnosti (O26.88) 

 •  starostne oslabelosti (R54) 

 sindrom utrujenosti (F48.0): 

 • BDO (F48.0) 
 • po preboleli virozi (G93.3) 

R54 Senilnost 

Visoka leta } psihoza ni omenjena 

Staranje        } 

Starostna: 

•  oslabelost  

•  izčrpanost 

Izključeno:  senilna psihoza (F03) 

R55 Sinkopa in kolaps 

Stemnitev pred očmi  

Omedlevica 

Izključeno: nevrocirkulatorna astenija (F45.31) 

 ortostatska hipotenzija: 

 • BDO (I95.1) 

 •  nevrogena (G90.3) 

 šok: 

 • BDO (R57.9) 

 •  kardiogeni (R57.0) 

 •  kot zaplet ali sledi: 

 •  pri abortusu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3) 

 •  med porodom in ob otrokovem rojstvu (O75.1) 

 •  pooperativni (T81.1) 

 Adams-Stokesov napad (I45.9) 

 sinkopa: 

 •  karotidnega sinusa (G90.0) 

 •  vročinska (T67.1) 

 •  psihogena (F48.8) 

 nezavest BDO (R40.2) 

R56 Konvulzije, ki niso uvrščene drugje 

Izključeno:  konvulzije in napadi: 

  • diabetes s hipoglikemijo (E1-.64) 



 

 

  •  disociativni (F44.5) 

  •  epileptični (G40–G41) 

  •  novorojenčka (P90) 

R56.0 Febrilne konvulzije 
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R56.8 Druge in neopredeljene konvulzije 
Napad krčev BDO  

Napadi (konvulzij) BDO 

R57 Šok, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno: šok (zaradi): 

 •  anestezije (T88.2) 

 •  anafilaktični (zaradi): 

 •  reakcije na neustrezno hrano (T78.0)  

 • BDO (T78.2) 

 • seruma (T80.5) 

 •  kot zaplet pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3) 

 •  električnega toka (T75.4) 

 •  strele (T75.0) 

 •  poroda (O75.1) 

 •  po operaciji (T81.1) 

 •  psihični (F43.0) 

 • sepse (A41.9) 

 •  poškodbe (T79.4) 

 sindrom toksičnega šoka (A48.3) 

R57.0 Kardiogeni šok 

R57.1 Hipovolemični šok 

R57.8 Druge vrste šok 
Endotoksični šok 

R57.9 Šok, neopredeljen 
Odpoved perifernega obtoka BDO 

R58 Krvavitev, ki ni uvrščena drugje 

Krvavitev BDO 

R59 Povečane bezgavke 

Vključeno:  otekle bezgavke  

Izključeno:  limfadenitis: 

  • BDO (I88.9) 

  •  akutni (L04.–) 

  •  kronični (I88.1) 

  •  mezenterijski (akutni )(kronični) (I88.0) 

R59.0 Lokalizirano povečane bezgavke 



 

 

R59.1 Generalizirano povečane bezgavke 
Limfadenopatija BDO 

R59.9 Povečane bezgavke, neopredeljene 

R60 Edem, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno: ascites (R18) 

 hidrops plodu BDO (P83.2) 

 hidrotoraks (J94.8) 

 edem: 

 •  angionevrotični (T78.3) 

 •  možganski: 

•  zaradi porodne poškodbe (P11.0)  

•  BDO (G93.6) 

 •  nosečnostni (O12.0) 

 •  dedni (Q82.0) 

 •  larinksa (J38.4) 

 •  zaradi nedohranjenosti (E40–E46) 

 •  nazofarinksa (J39.2) 

 •  novorojenčka (P83.3) 

 •  farinksa (J39.2) 

 •  pljučni (J81) 

R60.0 Lokalizirani edem 

R60.1 Generalizirani edem 

R60.9 Edem, neopredeljen 
Zastoj tekočine BDO 

R61 Hiperhidroza 

R61.0 Lokalizirana hiperhidroza 

R61.1 Generalizirana hiperhidroza 

R61.9 Hiperhidroza, neopredeljena 
Prekomerno znojenje 

Nočno znojenje 

R62 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj 

Izključeno:  zapoznela puberteta  (E30.0) 

R62.0 Zapozneli razvoj 
Zapozneli razvoj v primerjavi s pričakovano fiziološko razvojno stopnjo 

Kasno: 

•  pričel hoditi 

•  shodil 

R62.8 Druge vrste pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj 
Zapoznelo(-a): 

•  pridobivanje na teži 



 

 

•  rast 

Infantilizem BDO 

Zastoj v rasti  

Psihična retardacija 

Izključeno:  telesna retardacija zaradi nedohranjenosti (E45) 

R62.9 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj, neopredeljen 

R63 Simptomi in znaki, ki se nanašajo na prehranjevanje in pitje 

Izključeno: bulimija BDO (F50.2) 

  motnje prehranjevanja neorganskega izvora (F50.–) 

  nedohranjenost (E40–E46) 

R63.0 Anoreksija 
Izguba apetita 

Izključeno: anorexia nervosa (F50.0) 

     izguba apetita neorganskega izvora (F50.8) 

R63.1 Polidipsija 
Prekomerna žeja 

R63.2 Polifagija 
Prekomerna ješčnost  

Prenahranjenost BDO 

R63.3 Težave pri hranjenju in neurejena prehrana 
Prehrambene težave BDO 

Izključeno: težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–) 

 motnje hranjenja otrok neorganskega izvora (F98.2) 

R63.4 Nenormalna izguba telesne teže (hujšanje) 

R63.5 Nenormalno povečanje telesne teže 

Izključeno:  čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo (O26.0) 

  debelost (E66.–) 

R63.6 Nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti 

Izključeno: samozanemarjenost BDO (R46.8) 

   stradanje zaradi: 

   • anoreksije (R63.0) 

   • pomanjkanja hrane (X53) 

   žeja zaradi pomanjkanja vode (X54) 

R63.8 Drugi simptomi in znaki, ki se nanašajo na hranjenje in pitje 

R64 Kaheksija (shiranost) 

Izključeno: maligna kaheksija (C80) 

marazem zaradi pomankljive prehrane (propadanje) (E41) 

 



 

 

R68 Drugi splošni simptomi in znaki 

R68.0 Podhladitev, ki ni povezana z nizko temperaturo okolja 

Izključeno: podhladitev (zaradi): 

 • BDO (naključna) (T68) 

 •  anestezije (T88.5) 

 •  nizke temperature okolja (T68) 

 •  novorojenčka (P80.–) 

R68.1 Nespecifični simptomi, značilni za otroško obdobje 
Prekomeren jok otroka 

Razdražljiv (nemiren) otrok 

Izključeno: možganska razdražljivost novorojenčka (P91.3) 

  sindrom denticije (K00.7) 

R68.2 Suha usta, neopredeljena 

Izključeno: suha usta zaradi: 

 •  dehidracije (E86) 

 •  Sjögrenovega (sicca) sindroma (M35.0) 

 hiposekrecija žleze slinavke (K11.7) 

R68.3 Betičasti prsti 
Betičasti nohti 

Izključeno: prirojeni 

 • betičasti prsti (Q68.1) 

 • betičasti nohti (Q84.6) 

R68.8 Drugi opredeljeni splošni simptomi in znaki 

R69 Neznani in neopredeljeni vzroki bolezni 

Bolezen BDO 

Nediagnosticirana bolezen, neopredeljena glede na mesto ali sistem 

 

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI KRVI, BREZ DIAGNOZE 
(R70–R79) 

Izključeno: nenormalnosti: 

•  predporodnih presejevalnih testov matere (O28.–) 

•  koagulacije krvi (D65–D68) 

•  lipidov (E78.–) 

•  trombocitov (D69.-) 

•  levkocitov, uvrščene drugje (D70–D72) 

nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks 

krvavitve in bolezni krvi  plodu in novorojenčka (P50–P61) 

R70 Zvišana sedimentacija eritrocitov in nenormalna viskoznost plazme 



 

 

R70.0 Zvišana vrednost sedimentacije eritrocitov 

R70.1 Nenormalna viskoznost plazme 

R71 Nenormalnosti eritrocitov 

Nenormalnost eritrocitov: 

• morfološka BDO 

•  volumenska BDO 

Anizocitoza (neenako velike krvničke)  

Poikilocitoza (raznoličnost krvničk)  

Izključeno: anemije (D50–D64) 

 policitemija: 

 •  benigna (družinska) (D75.0) 

 •  novorojenčka (P61.1) 

 •  sekundarna (D75.1) 

 •  prava (D45) 

R72 Nenormalnosti levkocitov, ki niso uvrščene drugje 

Nenormalna diferencialna krvna slika levkocitov BDO 

Izključeno:  levkocitoza (D72.8) 

R73 Zvečana koncentracija glukoze v serumu 

0403 

Vključeno:  hiperglikemija, neopredeljena 

Izključeno:  sladkorna bolezen (diabetes): 

 •  med nosečnostjo, ob porodu in v poporodni dobi (puerperiju) (O24.–) 

 •  BDO (E10–E14) 

 motnje pri novorojenčku (P70.0–P70.2) 

 hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)  

 preddiabetes (E09.-) 

R74 Nenormalna koncentracija encimov v serumu 

R74.0 Povečanje koncentracije serumskih transaminaz in laktat-dehidrogenaze (LDH) 

R74.8 Nenormalne koncentracije drugih serumskih encimov 
Nenormalne  vrednosti: 

•  kisle fosfataze 

•  alkalne fosfataze 

•  amilaze 

•  lipaze (triacil–glicerol–lipaze) 

R74.9 Nenormalne koncentracije neopredeljenih serumskih encimov 

R75 Laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 

0102          

Neprepričljivo pozitiven test HIV pri otrocih 



 

 

Izključeno: infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21) 

 bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

R76 Drugi imunopatološki izvidi seruma 

R76.0 Zvečan titer protiteles 

Izključeno:  izoimunizacija v nosečnosti: 

  •  BDO (O36.0–O36.1) 

  •  ki prizadene plod ali novorojenčka (P55.–) 

R76.1 Nenormalna reakcija na tuberkulinski test 
Nenormalni rezultat Mantouxovega testa 

R76.2 Lažno-pozitivni serološki test na sifilis 
Lažno-pozitivna Wassermannova reakcija 

R76.8 Drugi opredeljeni patološki imunološki testi v serumu 
Zvišana koncentracija imunoglobulinov BDO 

R76.9 Nenormalni imunološki test v serumu, neopredeljen 

R77 Druge nenormalnosti plazemskih proteinov 

Izključeno:  motnje v metabolizmu plazemskih proteinov  (E88.0) 

R77.0 Nenormalnosti albuminov 

R77.1 Nenormalnosti globulinov 
Hiperglobulinemija BDO 

R77.2 Nenormalnosti alfafetoproteina 

R77.8 Druge opredeljene patološke spremembe plazemskih proteinov 

R77.9 Nenormalne spremembe plazemskih proteinov, neopredeljene 

R78 Ugotovitev zdravil in drugih snovi, ki jih normalno ni v krvi 

Izključeno:  duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi (F10–F19) 

R78.0 Prisotnost alkohola v krvi 

Če  želimo natančneje opredeliti koncentracijo alkohola, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka  

(Y90.–). 

R78.1 Prisotnost opiatov v krvi 

R78.2 Prisotnost kokaina v krvi 

R78.3 Prisotnost halucinogena v krvi 

R78.4 Prisotnost drugih zdravil odvisnosti v krvi 

R78.5 Prisotnost psihotropnih zdravil v krvi 



 

 

R78.6 Prisotnost steroidov v krvi 

R78.7 Prisotnost prevelike koncentracije težkih kovin v krvi 

R78.8 Prisotnost drugih opredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi 
Nenormalno visoka koncentracija litija v krvi 

R78.9 Prisotnost neopredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi 

R79 Drugi nenormalni izvidi kemizma krvi 

Izključeno:  nenormalnosti v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju (E86–E87) 

  asimptomatska hiperurikemija (E79.0) 

  hiperglikemija BDO (R73) 

  hipoglikemija: 

  •  BDO (E16.2) 

  •  novorojenčka (P70.3–P70.4) 

  specifični izvidi, ki kažejo na motnje v metabolizmu: 

  •  aminokislin (E70–E72) 

  •  ogljikovih hidratov (E73–E74) 

  •  lipidov (E75.–) 

R79.0 Nenormalna koncentracija mineralov v krvi 
Nenormalna koncentracija v krvi: 

•  kobalta 

•  bakra 

•  železa 

•  magnezija 

• minerala NUD 

•  cinka 

Izključeno: nenormalna koncentracija litija (R78.8)  

 motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)  

 hipomagnezemija novorojenčka (P71.2)  

 pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61) 

R79.8 Drugi opredeljeni nenormalni izvidi kemizma krvi 
Nenormalna plinska analiza krvi 

R79.9 Nenormalen izvid kemizma krvi, neopredeljen 

 

 

 

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI URINA, BREZ DIAGNOZE 
(R80–R82) 
 



 

 

Izključeno:  nenormalni izvidi pedporodnih presejalnih testov matere (O28.–) 

  nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks 

  specifični izvidi, ki nakazujejo motnje v metabolizmu: 

  •  aminokislin (E70–E72) 

  •  ogljikovih hidratov (E73–E74) 

R80 Izolirana proteinurija 

Albuminurija BDO 

Bence Jonesova proteinurija 

Proteinurija BDO 

Izključeno: proteinurija: 

 •  nosečnostna (O12.1) 

 •  izolirana, z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–) 

 •  ortostatska (N39.2) 

 •  persistentna (N39.1) 

R81 Glikozurija 

Izključeno:  ledvična glikozurija (E74.8) 

R82 Drugi nenormalni izvidi urina 

Izključeno: hematurija (R31) 

      sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81) 

R82.0 Hilurija 

Izključeno:  hilurija ob filariozi (B74.-) 

R82.1 Mioglobinurija 

R82.2 Bilirubinurija 

R82.3 Hemoglobinurija 

Izključeno: hemoglobinurija: 

 •  zaradi hemolize, ki so jo povzročili zunanji vzroki NUD (D59.6) 

 •  paroksizmalna nočna [Marchiafava–Micheli] (D59.5) 

R82.4 Acetonurija 
Ketonurija 

R82.5 Zvišana koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi v urinu 
Zvišana koncentracija v urinu: 

•  kateholaminov 

•  indolocetne kisline 

•  17-ketosteroidov 

•  steroidov 

R82.6 Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla v urinu 
Nenormalna koncentracija težkih kovin v urinu 

R82.7 Nenormalni izvidi mikrobioloških preiskav urina 



 

 

Pozitivna urinokultura 

R82.8 Nenormalni izvidi citološke preiskave urina 

R82.9 Drugi in neopredeljeni nenormalni izvidi urina 
Celice in cilindri v urinu 

Kristalurija 

Melanurija 

 

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI DRUGIH TELESNIH TEKOČIN, IZLOČKOV IN 
TKIV, BREZ DIAGNOZE 
(R83–R89) 

 
Izključeno: nenormalni izvidi: 

•  predporodnih presejalnih testov matere (O28.–) 

•  pri preiskavi: 

•  krvi, brez diagnoze (R70–R79) 

•  urina, brez diagnoze (R80–R82) 

nenormalni diagnostični izvidi, ki so uvrščeni drugje – glej Indeks 

 
Kategorije R83–R89 uporabljamo z naslednjimi podrazdelitvami na četrtem mestu: 

.0 Nenormalna  koncentracija encimov 

.1 Nenormalna koncentracija hormonov 

.2 Nenormalna koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi 

.3 Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla 

.4 Nenormalni imunološki izvidi 

.5 Nenormalni mikrobiološki izvidi 

Nenormalni izvidi kultur 

.6 Nenormalni citološki izvidi 

Nenormalni razmaz po Papanikolaou 

.7 Nenormalni histološki izvidi 

.8 Drugi nenormalni izvidi 

Nenormalni izvidi v kromosomski sliki 

.9 Neopredeljeni nenormalni izvidi 

R83 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja) 

 

R84 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša 

Nenormalni izvidi: 

•  bronhialne lavaže 

•  nazalnega sekreta 

•  plevralne tekočine 

•  sputuma 

•  brisa grla 



 

 

Izključeno:  krvavkasto obarvan sputum  (R04.2) 

R85 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline 

Patološki izvidi: 

•  ascitesa 

•  sline 

Izključeno:  nenormalnosti blata (R19.5) 

R86 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil 

Nenormalni izvidi: 

•  prostatičnega sekreta 

• semenske tekočine, sperme 

Nenormalni spermiji 

Izključeno: azoospermija (N46) 

  oligospermija (N46) 

R87 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil 

Nenormalni izvidi sekretov in razmazov iz: 

•  cerviksa uterusa 

•  vagine 

•  vulve 

Izključeno: karcinom in situ (D05–D07.3) 

 displazija: 

 •  materničnega vratu (N87.–) 

 •  vaginalna (N89.0–N89.3) 

 •  ženskega zunanjega spolovila (vulve) (N90.0–N90.3) 

R89 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv 

Nenormalni izvidi: 

•  izcedka iz prsne bradavice 

•  sinovialne tekočine 

•  izcedka rane 

 

NENORMALNI IZVIDI DIAGNOSTIČNIH SLIKOVNIH PRIKAZOV IN FUNKCIJSKIH 
PREISKAV, BREZ DIAGNOZE 
(R90–R94) 
 

Vključeno: nespecifični nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov z(s): 

•  računalniško aksialno tomografijo [CAT scintigram] 

•  sliko, napravljeno z magnetno resonanco [MRI][NMR] 

•  tomografijo ob pozitronskem sevanju [PET scintigram] 

•  termografijo 

•  ultrazvočnim ehogramom 



 

 

•  rentgensko preiskavo 

Izključeno: nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–) 

nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks 

R90 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov centralnega živčevja 

R90.0 Intrakranialni ekspanzijski procesi 

R90.8 Drugi nenormalni izvidi diagnostičnih slik centralnega živčevja 
Nenormalni ehoencefalogram 

Bolezen bele možganovine BDO 

R91 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov pljuč 

Lezija v obliki novca BDO (okrogla lezija)  

Masa v pljučih BDO 

R92 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov dojke 

 

R93 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih telesnih struktur 

R93.0 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje in glave, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno:  intrakranialni ekspanzijski procesi  (R90.0) 

R93.1 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik srca in koronarnega obtoka 
Nenormalni(-a): 

• ehokardiogram BDO 

• slika srca (rentgenski prikaz) 

R93.2 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik jeter in biliarnega trakta 
Nezmožnost prikaza žolčnika 

R93.3 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov prebavil 

R93.4 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik sečnih organov 
Polnitveni defekt v: 

• sečnem mehurju (sečniku) 

•  ledvici 

•  ureterju 

Izključeno:  hipertrofija ledvic  (N28.8) 

R93.5 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih abdominalnih predelov, vključno retroperitoneja 

R93.6 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik udov 

Izključeno:  nenormalni  izvidi kože in podkožnega tkiva  (R93.8) 

R93.7 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov mišičnoskeletnega sistema 

Izključeno:  nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje  (R93.0) 



 

 

R93.8 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih opredeljenih telesnih struktur 
Nenormalni rentgenski izvidi kože in podkožnega tkiva 

Pomik mediastinuma 

R94 Nenormalni rezultati funkcijskih testov 

Vključeno: patološki rezultati: 

•  radioizotopnega testiranja (kopičenja) 

•  scintigrafije 

R94.0 Nenormalni rezultati funkcijskih testiranj centralnega živčevja 
Nenormalni elektroencefalogram [EEG] 

R94.1 Nenormalni rezultati funkcijskih testov perifernega živčevja in čutil 
Nenormalni: 

• elektromiogram [EMG] 

• elektrookulogram [EOG] 

• elektroretinogram [ERG] 

•  odziv na stimulacijo živcev 

•  vidno evocirani potenciali [VEP] 

R94.2 Nenormalni rezultati testov pljučne funkcije 
Zmanjšana: 

•  ventilacijska kapaciteta 

•  vitalna kapaciteta 

R94.3 Nenormalni rezultati testov kardiovaskularnih funkcij 
Nenormalni: 

• elektrokardiogram [EKG] 

•  elektrofiziološki intrakardialni testi 

•  fonokardiogram 

•  vektorkardiogram 

R94.4 Nenormalni rezultati testov ledvičnih funkcij 
Nenormalni renalni funkcijski test 

R94.5 Nenormalni rezultati testov jetrnih funkcij 

R94.6 Nenormalni rezultati testov funkcij ščitnice 

R94.7 Nenormalni rezultati drugih testov endokrinoloških funkcij 
Izključeno:  nenormalni tolerančni test na glukozo (E09.-) 

R94.8 Nenormalni rezultati funkcijskih testov drugih organov in (organskih) sistemov 
Nenormalni(-a): 

•  vrednost bazalnega metabolizma [BMR] 

•  funkcijski test sečnega mehurja 

•  fukcijski test vranice 

 

SLABO OPREDELJENI IN NEZNANI VZROKI SMRTI 
(R95–R99) 



 

 

 

Izključeno: fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka (P95) 

smrt porodnice BDO (O95) 

R95 Sindrom nenadne smrti otroka 
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R96 Druge vrste nenadna smrt, vzrok neznan 

Izključeno: nenadna: 

 • srčna smrt, opisana kot taka (I46.1) 

 •  smrt otroka, sindrom (R95) 

R96.0 Trenutna smrt 
Nenadna nepojasnjena smrt pri odraslih 

R96.1 Smrt, ki je nastopila v manj kot 24 urah po začetku simptomov, ne da bi bila pojasnjena 
Nenasilna smrt ali trenutna smrt, katere vzroka ni možno pojasniti 

Smrt brez znakov bolezni 

R98 Smrt, pri kateri ni bil nihče prisoten 

Smrt v okoliščinah, ko je bilo truplo umrlega najdeno in vzroka smrti ni bilo mogoče odkriti 

Najden mrtev 

R99 Drugi slabo opredeljeni in neopredeljeni vzroki smrti 

Smrt BDO 

Nepoznan vzrok smrti 
 

 



 

 

POGLAVJE 19 

POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE 
POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV  
(S00–T98) 
 
To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

S00–S09 Poškodbe glave 

S10–S19 Poškodbe vratu 

S20–S29 Poškodbe prsnega koša 

S30–S39 Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice 

S40–S49 Poškodbe rame in nadlakti 

S50–S59 Poškodbe komolca in podlakti 

S60–S69 Poškodbe zapestja in roke 

S70–S79 Poškodbe kolka in stegna 

S80–S89 Poškodbe kolena in goleni 

S90–S99 Poškodbe skočnega sklepa in stopala 

T00–T07 Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij 

T08–T14 Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih 

T15–T19 Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino 

T20–T31 Opekline  

 T20–T25 Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po              
mestu 

 T26–T28 Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe 

 T29–T31 Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih   telesa 

T33–T35 Ozeblina 

T36–T50 Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

T51–T65 Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora 

T66–T78 Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov 

T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe 

T80–T88 Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje 

T89 Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje 

T90–T98 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih 
vzrokov 

 

Opomba: V tem poglavju je odsek S namenjen kodiranju različnih vrst poškodb glede na posamezno področje telesa in odsek 

T za poškodbe na več ali na neopredeljenih področjih telesa, za zastrupitve in za nekatere druge posledice zunanjih 

vzrokov. 

 

Kjer je obojestranskost poškodbe opredeljena v naslovu, pomeni predlog »z« prizadetost obeh strani, veznik »in« 

pa prizadetost ene ali obeh strani. 

 



 

 

 Načelo multiplega kodiranja poškodb moramo upoštevati, kjer je le mogoče. Kombinirane kategorije za multiple 

poškodbe so namenjene za uporabo, kadar manjkajo podrobnosti glede posameznih poškodb; drugače je potrebno 

sestavine poškodbe kodirati ločeno.  

 

Sklopi odseka S in odsekov T00–T14 in T90–T98 vsebujejo poškodbe, ki so na trimestni ravni razvrščene takole: 

 

Površinska poškodba vključuje: 
odrgnino 

mehur (ne opeklinski) 

udarnino, vključno z modrico in hematomom poškodbo zaradi tujkov na 

površini brez večje rane pik žuželke (nestrupene) 

 

Rana vključuje:  
ugriz živali  

ureznino  

raztrganino 

vbodlino: 

• BDO 

•  s (penetrirajočim) tujkom (except that involving deeper structures) 

Izključeno: raztrganje kože:  

  • naključno (R23.4) 

  • nepoškodbeno (R23.4) 

 

Zlom vključuje:  

Zlom: 

•  zaprti: 

 • kominutivni     }  

 • kompresijski   }  

• z dvigom fragmenta  }  

 • fisure    }  

 • subperiostalni    }  

•  impaktirani         }  z zakasnelim celjenjem ali brez  

 • ravni   }  

 • zaradi marša   }  

 • enostavni   }  

 • epifiziolize   }  

 • spiralni    }  

 • premaknjeni   } 

 • izpahnjeni   } 

 

Zlom: 

•  odprti: 

 • sestavljeni    }  

 • inficirani   }  

• strelni                       } z zakasnelim celjenjem ali brez 

 • po vbodu   }  

 • s tujkom    }  

Izključeno:  zlom:  

 • patološki:  

•  BDO (M84.4) 

•  z osteoporozo (M80.–) 



 

 

  •  stresni (M84.3) 

  slabo zaraščeni zlom (M84.0) 

  nezaraščenost zloma [psevdoartroza] (M84.1) 

 
Izpah, izvin in nateg vključujejo: 
iztrganje       }     

raztrganje hrustanca  }     

izvin       }     

nateg       }  hrustanca,  

poškodbeni(–o):        }  sklepne ovojnice in vezi 

• hemartros    }     

• ruptura     }   

• subluksacija     }    

• natrganje  }    

Poškodba živcev in hrbtnega mozga vključuje:  
Popolna ali nepopolna poškodba hrbtnega mozga  

Poškodba v prevodnosti živcev in hrbtnega mozga: 

poškodbeno: 

• prekinitev živcev 

•  hemomielijo 

• paralizo (prehodno) 

•  paraplegijo 

•  tetraplegijo  

 

Poškodba krvnih žil vključuje: 
iztrganje                    }  

prerezanje                   }  

raztrganje                   }  

poškodbeno(–i):                             }  krvnih žil 

• anevrizmo ali arteriovensko fistulo     }  

• arterijski hematom                  }  

• rupturo                   }  

 

Poškodba mišic, fascij  in tetiv vključuje: 
iztrganje      }  

prerezanje    }  

raztrganje    }  mišice, fascije in tetiv  

izvin    }  

nateg    }  

poškodbeno rupturo  }  

 

Crush poškodba  

 

Poškodbena amputacija 

Poškodba notranjih organov vključuje:  
blast poškodbe     }  

modrico     }  

vibracijske poškodbe    }  

crush     }  

raztrganino                   } notranjih organov 

poškodbeni(–o):         } 



 

 

• hematom     }  

• vbodnino     }  

• rupturo     }  

• natrganje     }  

 

Ostale in neopredeljene poškodbe 

 

Izključeno:  porodne poškodbe (otroka) (P10–P15) 

 porodne poškodbe (porodnice) (O70–O71) 

 

 
POŠKODBE GLAVE  
(S00–S09) 

Vključeno:  poškodbe: 

 •  ušesa 

 •  oči 

 •  obraza (kateregakoli dela) 

 •  dlesni 

 •  čeljusti 

 •  predela temporomandibularnega sklepa 

 •  ustne votline 

 •  ustnega neba 

 •  periokularnega predela 

 •  skalpa 

 •  jezika 

 •  zoba 

Izključeno:  opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

  posledice tujkov: 

  •  v: 

   •  ušesu (T16) 

   •  grlu (T17.3) 

   •  ustih (T18.0) 

   •  nosu (T17.0–T17.1) 

   •  žrelu (T17.2) 

  •  v zunanjem delu očesa (T15.–) 

  ozeblina (T33 – T35) 

  ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S00 Površinska poškodba glave 
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Izključeno:  možganska udarnina 

•  difuzna (S06.21) 

•  žariščna (S06.31) 

•  NOS (S06.21) 

poškodba očesa in orbite (S05.–) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S00 za označitev vrste površinske 

poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.  

  0  neopredeljena 



 

 

  1  odrgnina 

  2  hematom 

  3  pik žuželke 

  4  tujek  

  5  udarnina 

  8  drugo 
 

S00.0 Površinska poškodba skalpa 

[0-8] 

S00.1 Udarnina na veki in v periokularnem predelu 
Očalni hematom 

Obrv 

Izključeno:  udarnina zrkla in orbitalnega tkiva (S05.1) 

S00.2 Druge površinske poškodbe zrkla in periokularnega predela 

 [0-4,8] Orbitalni predel 

Izključeno:  površinska poškodba veznice in roženice (S05.0) 

S00.3 Površinska poškodba nosu 

[0-8]                

S00.4 Površinska poškodba ušesa 

[0-8] Slušni kanal 

Uhelj 

S00.5 Površinska poškodba ustnice in ustne votline 

[0-8]    

S00.7 Multiple površinske poškodbe glave 

S00.8 Površinska poškodba drugih delov glave 

[0-8] Lice 

Brada 

Obraz BDO 

Čelo BDO 

Sence 

S00.9 Površinska poškodba glave, del neopredeljen 

[0-8]    
 

S01 Rane na glavi 

1917 



 

 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izvinom ali znotrajlobanjsko poškodbo 

  odprta rana na glavi BDO 

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0. 

Izključeno:   dekapitacija (odrezanje glave) (S18)  

poškodba očesa in orbite (S05.–)  

poškodbena amputacija dela glave (S08.–) 

S01.0 Rana na skalpu 

Izključeno:  odluščenje skalpa (S08.0) 

S01.1 Rana zrkla in periokularnega predela 
Obrv 

 Rana zrkla in periokularnega predela s prizadetostjo solznih kanalov ali brez nje 

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 

S01.3 Rana na zunanjem ušesu 

S01.30 Rana na zunanjem ušesu, neopredeljen del 
Ušesni kanal (zunanji) 

Uho BDO 

S01.31 Rana na zunanjem ušesu,mečica 
Uhelj 

S01.33 Rana na zunanjem ušesu, uhelj 

S01.34 Rana na zunanjem ušesu, zunanji sluhovod 

S01.35 Rana na zunanjem ušesu, Evstahijeva cev 

S01.36 Rana na zunanjem ušesu, koščice 

S01.37 Rana na zunanjem ušesu, bobnič 

Izključeno: Poškodbena ruptura bobniča (S09.2) 

S01.38 Rana na zunanjem ušesu, notranje uho 
Polž 



 

 

S01.39 Rana na zunanjem ušesu, številne rane na več mestih 

S01.4 Rana na licu in temporomandibularnem predelu 

S01.41 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, lice 

S01.42 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel zgornje čeljusti 
Predel zgornje čeljusti 

S01.43 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel spodnje čeljusti 
Predel spodnje čeljusti 

S01.49 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, številne rane na obrazu 

S01.5 Rana na ustnici in v ustni votlini 

Izključeno:  zob: 

  • omajanje (S03.2) 

  • zlom (S02.5) 

S01.50 Rana na ustnici in v ustni votlini, neopredeljen predel 

S01.51 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustnica 

S01.52 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustna sluznica 
Lice (notranja stran) 

S01.53 Rana na ustnici in v ustni votlini, dlesen 

S01.54 Rana na ustnici in v ustni votlini, jezika in ustnega dna 

S01.55 Rana na ustnici in v ustni votlini, neba 

S01.59 Rana na ustnici in v ustni votlini, več ran na različnih delih ustne votline 

S01.7 Multiple rane na glavi 

S01.8 Rana na drugih delih glave 

S01.81 Rana na drugih delih glave, komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S02.-) 

S01.82 Rana na drugih delih glave, komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S03.-). 

S01.83 Rana na drugih delih glave, komunicira z intrakranialno poškodbo 

1919 

Najprej kodirajte intrakranialno poškodbo (S06.-) 

S01.88 Rana na drugih delih glave 
Brada 

Obraz BDO 



 

 

Čelo BDO 

Lobanja 

S01.9 Rana na glavi, del neopredeljen 

S02 Zlom lobanjskih in obraznih kosti 

Če želite opredeliti izgubo zavesti, ki je povezana z zlomom lobanje, uporabite dodatno kodo S06.01–S06.05. 

Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S2 uporabite 

dodatno kodo za odprt zlom S01.81. To izključuje primere, ko je zlom povezan z intrakranialno poškodbo - 

takrat se uporabi koda S01.83. 

S02.0 Zlom svoda 
Čelna  kost 

Parietalna kost 

Temporalna kost, luska 

S02.1 Zlom lobanjskega dna 
Kotanja: 

•  prednja 

•  srednja 

•  zadnja 

Zatilje 

Svod orbite 

Sinus: 

•  etmoidalni 

•  frontalni  

Sfenoidna kost  

Temporalna kost BDO 

Izključeno: orbita BDO (S02.8) 

 dno orbite (S02.3) 

 temporalna kost, luska  (S02.0) 

S02.2 Zlom nosnih kosti 

S02.3 Zlom dna orbite 
»Blow-out« zlom 

Izključeno: orbita BDO (S02.8) 

  svod orbite (S02.1) 

S02.4 Zlom ličnih kosti in kosti zgornje čeljustnice 
Zgornja čeljustnica 

Zgornja čeljust (kostni del)  

Ličnica 

S02.5 Zlom zoba 
Zlomljeni zob 

Izključeno: patološki zlom zoba (K08.81) 

S02.6 Zlom spodnje čeljustnice 

Spodnja čeljust (kostni del) 



 

 

S02.60 Zlom spodnje čeljustnice, neopredeljen del 

S02.61 Zlom spodnje čeljustnice, kondilarni odrastek 

S02.62 Zlom spodnje čeljustnice, subkondilarni 

S02.63 Zlom spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek 

S02.64 Zlom spodnje čeljustnice, veje 

S02.65 Zlom spodnje čeljustnice, čeljustnega kota 

S02.66 Zlom spodnje čeljustnice, simfize 

S02.67 Zlom spodnje čeljustnice, alveolarni nastavek 

S02.68 Zlom spodnje čeljustnice, telo spodnje čeljusti 

S02.69 Zlom spodnje čeljustnice, na več mestih 

S02.7 Multipli zlomi, ki prizadenejo lobanjske in obrazne kosti 

S02.8 Zlomi drugih lobanjskih in obraznih kosti 
Alveolarni nastavek 

Orbita BDO  

Nebo 

Izključeno: orbita: 

 •  dno (S02.3) 

 •  svod (S02.1) 

S02.9 Zlom lobanjskih in obraznih kosti, del neopredeljen 
Obraz BDO 

S03 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na glavi 

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S03.0–S03.3 uporabite 

dodatno kodo za rano S01.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišic in tetiv na glavi (S09.1) 

S03.0 Izpah čeljustnega sklepa 
Čeljust (hrustanec)(meniskus)  

Spodnja čeljust  

Temporomandibularni (sklep) 

S03.1 Izpah nosnega pretina 

S03.2 Omajanje zoba 

S03.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov glave 

S03.4 Izvin in nateg čeljustnega sklepa 
 Temporomandibularni(–a) (sklep)(vez) 



 

 

S03.5 Izvin in nateg sklepov in vezi na drugih in neopredeljenih delih glave 

S04 Poškodba možganskih živcev 

S04.0 Poškodba optičnega živca in optičnega traktusa 
Optična kiazma 

2. možganski živec 

Vidni korteks 

S04.1 Poškodba okulomotornega živca 
3. možganski živec 

S04.2 Poškodba trohlearnega živca 
4. možganski živec 

S04.3 Poškodba trigeminusa 
5. možganski živec 

S04.4 Poškodba abducensa 
6. možganski živec 

S04.5 Poškodba obraznega živca 
7. možganski živec 

S04.6 Poškodba akustičnega živca 
Slušni živec 

8. možganski živec 

S04.7 Poškodba akcesornega živca 
11. možganski živec 

S04.8 Poškodba drugih možganskih živcev 
Glosofaringealni živec, [9.] živec  

Hipoglosus, [12.] živec 

Vohalni živec, [1.] živec 

Vagus, [10.] živec 

S04.9 Poškodba neopredeljenega možganskega živca 

S05 Poškodba očesa in orbite 

Izključeno: poškodbe: 

 •  okulomotornega [3.] možganskega živca (S04.1) 

 •  optičnega [2.] možganskega živca (S04.0)  

 rana zrkla in periokularnega predela (S01.1)  

 zlom orbitalnih kosti (S02.1, S02.3, S02.8)  

 površinska poškodba zrkla (S00.1–S00.2) 

S05.0 Poškodba veznice in abrazija roženice, tujek ni omenjen 

Izključeno: tujek v: 

 •  veznični vrečki (T15.1) 

 •  roženici (T15.0) 



 

 

S05.1 Udarnina zrkla in orbitalnega tkiva 
Poškodbena hifema 

Izključeno: očalni hematom (S00.1) 

  udarnina na veki in v periokularnem predelu (S00.1) 

S05.2 Raztrganina očesa in ruptura s prolapsom ali izgubo znotrajočesnega tkiva 

S05.3 Raztrganina očesa brez prolapsa ali izgube znotrajočesnega tkiva 
Raztrganina očesa BDO 

S05.4 Penetrantna rana orbite s tujkom ali brez njega 

Izključeno:  zaostali (stari) tujek po penetrantni rani v orbiti (H05.5) 

S05.5 Globoka rana zrkla s tujkom 

Izključeno:  zaostali (stari) tujek v očesu (H44.6–H44.7) 

S05.6 Globoka rana zrkla brez tujka 
Globoka rana v očesu BDO 

S05.7 Izluščenje očesa 
Poškodbena enukleacija 

S05.8 Druge poškodbe očesa in orbite 
Poškodba solznega kanala 

S05.9 Poškodba očesa in orbite, neopredeljena 
Poškodba očesa BDO 

S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba 

1905 

Za kakršno koli pridruženo izgubo zavesti pri podkategorah S06.1–S06.9 uporabite dodatno kodo (S06.01–

S06.05). 

Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z znotrajlobanjsko poškodbo] pri 

kategoriji S06  uporabite dodatno kodo za odprto rano S01.83. 

S06.0 Pretres 

Pretres možganov 

S06.00 Pretres 

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 

S06.1 Poškodbeni možganski edem 



 

 

S06.2 Difuzna poškodba možganov 

Prizadeto široko območje možganovine  

S06.20 Difuzna poškodba možganov, velikih in malih, neopredeljena 
Difuzna poškodba možganov BDO 

S06.21 Difuzna poškodba možganov, velikih 
5 ml krvi 

Poškodba velikih možganov BDO 

S06.22 Difuzna poškodba možganov, malih 
5 ml krvi 

S06.23 Multiple poškodbe možganovine 
> 5 ml krvi 

Krvavitev/hematom: 

• možgani BDO 

• mali možgani BDO 

• veliki možgani BDO 

Multiple možganske krvavitve 

S06.28 Difuzne poškodbe možganovine 
Multiple raztrganine velikih in malih možganov 

S06.3 Žariščna poškodba možganov 

Prizadeto lokalizirano ali omejeno območje možganovine  

S06.30 Žariščna poškodba možganovine, neopredeljena 

S06.31 Žariščna poškodba velikih možganov 
5 ml krvi 

S06.32 Žariščna poškodba malih možganov 
5 ml krvi 

S06.33 Žariščni hematom velikih možganov 
>5 ml krvi 

Intracerebralni(-a) hematom/krvavitev 

S06.34 Žariščni hematom malih možganov 
>5 ml krvi 

Krvavitev malih možganov 

S06.38 Druge žariščne poškodbe možganovine 
Raztrganine v velikih in malih možganih 

S06.4 Epiduralni hematom 
Epiduralni [ekstraduralni] hematom 

Ekstraduralna (poškodbena) krvavitev 

S06.5 Poškodbeni subduralni hematom 
Subduralni hematom 



 

 

S06.6 Poškodbena subarahnoidalna krvavitev 
Subarahnoidalni hematom 

S06.8 Druge znotrajlobanjske poškodbe 
Poškodbena krvavitev/hematom/kontuzija: 

• znotrajlobanjska BDO 

S06.9 Znotrajlobanjska poškodba, neopredeljena 
Možganska poškodba BDO 

Znotrajlobanjska poškodba BDO 

Izključeno:  poškodba glave BDO (S09.9) 

S07 Crush poškodbe glave 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S07.0 Crush poškodba obraza 

S07.1 Crush poškodba lobanje 

S07.8 Crush poškodba drugih delov glave 

S07.9 Crush poškodba glave, del ni opredeljen 

S08 Poškodbena amputacija dela glave 

S08.0 Odluščenje skalpa 

S08.1 Poškodbena amputacija ušesa 

S08.8 Poškodbena amputacija drugih delov glave 

S08.9 Poškodbena amputacija neopredeljenega dela glave 

Izključeno:  dekapitacija (S18) 

S09 Druge in neopredeljene poškodbe glave 

S09.0 Poškodba žil na glavi, ki ni uvrščena drugje 

 

 Izključeno:  poškodba: 

   •  možganskih krvnih žil (S06.–) 

   •  krvnih žil pred vstopom v možgane (S15.–) 

S09.1 Poškodba mišic in tetiv na glavi 
Izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) (S03.-) 

S09.2 Poškodbena ruptura bobniča 



 

 

S09.7 Multiple poškodbe na glavi 
1907   

 Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij S00–S09.2 

S09.8 Druge opredeljene poškodbe glave 

S09.9 Neopredeljena poškodba glave 

1905        

Poškodba: 

•  obraza BDO 

•  ušesa BDO 

•  nosu BDO 

 

 

POŠKODBE VRATU  
(S10–S19)  

Vključeno: poškodbe: 

•  tilnika 

•  supraklavikularnega predela 

•  grla 

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline)  (T20–T31) 

 učinki tujkov v: 

 •  larinksu (T17.3) 

 •  požiralniku (T18.1) 

 •  žrelu (T17.2) 

 •  sapniku (T17.4) 

 zlom hrbtenice BDO (T08) 

 ozeblina (T33–T35) 

 poškodba: 

 •  hrbtnega mozga BDO (T09.3) 

 • trupa BDO (T09.–) 

 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S10 Površinska poškodba vratu 

1916 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S10 za označitev vrste površinske 

poškodbe.  Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo. 



  0  neopredeljena  

  1  odrgnina  

  2  hematom  

  3  pik žuželke  

  4  tujek  

  5  udarnina  

  8  drugo 



 

 

S10.0 Udarnina grla 
Vratni del požiralnika 

Larinks 

Žrelo 

Sapnik 

S10.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla 

[0-4,8]    

S10.7 Multiple površinske poškodbe vratu 

S10.8 Površinska poškodba drugih delov vratu 

[0-8]       

S10.9 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen 

[0-8]                

S11 Rana na vratu 

1917 

Izključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom 

  odprta rana na vratu BDO 

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

Izključeno:  dekapitacija (S18) 

S11.0 Rana, ki prizadene grlo in sapnik 

Izključeno:  prsni del sapnika (S27.5) 

S11.01 Odprta poškodba sapnika 

S11.02 Odprta poškodba sapnice 

S11.1 Rana, ki prizadene ščitnico 

S11.2 Rana, ki prizadene žrelo in vratni del požiralnika 

Izključeno:  požiralnik BDO (S27.83) 

S11.21 Odprta poškodba žrela 

S11.22 Odprta poškodba požiralnika 

S11.7 Multiple rane na vratu 

S11.8 Rana na drugih delih vratu 

S11.81 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z zlomom 



 

 

Najprej kodirajte zlom (S12.-). 

S11.82 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S13.-). 

S11.88 Odprta poškodba drugih delov vratu 
Epiglotis 

Supraklavikularno področje 

Grlo/žrelo BDO 

S11.9 Rana na vratu, del neopredeljen 
Vrat BDO 

S12 Zlom vratu 

Vključeno: vratni: 

 •  nevralni arkus 

 •  hrbtenica 

 •  processus spinosus 

 •  processus transversus 

 •  vretence 

 •  arkus vretenca 

Za opis izpaha povezanega z zlomom vratnega vretenca uporabite kodo (S13.-). Ko število zlomljenih vretenc 

povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-. 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S12 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S11.81. 

S12.0 Zlom prvega vratnega vretenca 
Atlas 

S12.1 Zlom drugega vratnega vretenca 
Aksis 

S12.2 Zlom kakega drugega opredeljenega vretenca 

S12.21 Zlom tretjega vratnega vretenca 

S12.22 Zlom četrtega vratnega vretenca 

S12.23 Zlom petega vratnega vretenca 

S12.24 Zlom šestega vratnega vretenca 

S12.25 Zlom sedmega vratnega vretenca 

S12.7 Multipli zlomi vratne hrbtenice 

Izključeno:  multipli zlomi vratne hrbtenice (S12.0, S12.1, S12.2-). Kodirajte vsak nivo posebej. 

S12.8 Zlom drugih delov vratu 



 

 

Krikoidni hrustanec 

Hioidna kost 

Grlo 

Ščitnični hrustanec 

Sapnik 

S12.9 Zlom vratu, del neopredeljen 
Zlom vratne(–ega): 

•  hrbtenice BDO 

•  vretenca BDO 

S13 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na vratu 

Za opis zloma povezanega z izpahom vretenca uporabite kodo (S12.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z 

izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-. 

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S13.0–S13.3 uporabite 

dodatno kodo za rano S11.82. 

Izključeno: ruptura ali pomik (nepoškodbeni) vratne medvretenčne ploščice (diskusa) (M50.-) 

 izvin in nateg mišice in tetive na nivoju vratu (S16) 

S13.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) na vratu 

S13.1 Izpah vratnega vretenca 

S13.10 Izpah vratnega vretenca, neopredeljen nivo 
Vratna hrbtenica BDO 

S13.11 Izpah vratnega vretenca, C1/C2 

S13.12 Izpah vratnega vretenca, C2/C3 

S13.13 Izpah vratnega vretenca, C3/C4 

S13.14 Izpah vratnega vretenca, C4/C5 

S13.15 Izpah vratnega vretenca C5/C6 

S13.16 Izpah vratnega vretenca C6/C7 

S13.17 Izpah vratnega vretenca C7/Th1 

S13.18 Izpah vratnega vretenca, drugo 
Atlantookcipitalni sklep 

S13.2 Izpah drugih in neopredeljenih delov vratu 
Krikoaritenoidni sklep 

Krikotiroidni sklep 

Ščitniški hrustanec 

Izključen: izpah vratnega vretenca (S13.1-) 



 

 

S13.3 Številni izpahi na vratu 

Izključeno: multipli izpahi opredeljenih nivojev vratnih vretenc (S13.1-). Kodirajte vsak nivo posebej. 

S13.4 Izvin in nateg vratne hrbtenice 
 Prednja longitudinalna vratna (vez)  

 Atlanto–aksialni (sklep)  

 Atlanto–okcipitalni (sklep) 

 Whiplash injury (poškodba s fenomenom udarca z bičem) 

S13.5 Izvin in nateg v predelu ščitnice 
Krikoaritenoidni(–a) (sklep)(vez)  

Krikotiroidni(–a) (sklep)(vez)  

Tiroidni hrustanec 

S13.6 Izvin in nateg sklepov in vezi drugih in neopredeljenih delov vratu 

S14 Poškodba živcev in hrbtnega mozga na vratu 

S14.0 Pretres in oteklina vratnega hrbtnega mozga 

S14.1 Druge in neopredeljene poškodbe vratnega hrbtnega mozga 

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).   

Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S14.7-). 

S14.10 Poškodba hrbtnega mozga, neopredeljena 

S14.11 Popolna poškodba hrbtnega mozga 

S14.12 Sindrom "Central cord" 

S14.13 Druge nepopolne poškodbe hrbtnega mozga 
Sindrom  sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače 

Nepopolna poškodba vratne hrbtenjače BDO 

Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače 

S14.2 Poškodba živčne korenine na vratni hrbtenici 

S14.3 Poškodba brahialnega pleteža 

S14.4 Poškodba perifernih živcev na vratu 

S14.5 Poškodba vratnega simpatikusa 

S14.6 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev na vratu 

S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga 

1915 

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe vratne hrbtenjače. Funkcionalni nivo 

poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna  poškodba C4 nivoja hrbtenjače " 

pomeni, da so funkcije četrtega in petega vratnega živca neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni). 



 

 

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače. 

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 

S15 Poškodba krvnih žil na vratu 

 of blood vessels at neck lev 

S15.0 Poškodba karotidne arterije 

S15.00 Poškodba karotidne arterije, neopredeljena 

S15.01 Poškodba skupne karotidne arterije 

S15.02 Poškodba zunanje karotidne arterije 

S15.03 Poškodba notranje karotidne arterije 

S15.1 Poškodba vertebralne arterije 

S15.2 Poškodba zunanje jugularne vene 

S15.3 Poškodba notranje jugularne vene 

S15.7 Poškodba več krvnih žil na vratu 

S15.8 Poškodba drugih krvnih žil na vratu 

S15.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil na vratu 

S16 Poškodba mišice in tetive na vratu 

Vključeno: izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S13) 

S17 Crush poškodba vratu 



 

 

Če je potrebno, kodirajte tudi crush sindrom (T79.5). 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S17.0 Crush poškodba grla in sapnika 

S17.8 Crush poškodba drugih delov vratu 

S17.9 Crush poškodba vratu, del neopredeljen 

S18 Poškodbena amputacija v predelu vratu 

Dekapitacija (odrezanje glave) 

S19 Druge in neopredeljene poškodbe vratu 

S19.7 Multiple poškodbe na vratu 
1907 Poškodbe, ki se jih lahko uvrsti v več kot eno od kategorij S10–S18 

S19.8 Druge opredeljene poškodbe vratu 

S19.9 Neopredeljena poškodba vratu 

 

POŠKODBE PRSNEGA KOŠA  
(S20–S29)  
 

Vključeno: poškodbe: 

 •  dojke 

 •  (stene) prsnega koša 

 •  interskapularnega predela 

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline)  (T20–T31) 

 učinki tujkov v: 

 •  bronhiju (T17.5) 

 •  pljučih (T17.8) 

 •  požiralniku (T18.1) 

 •  sapniku (T17.4) 

 zlom hrbtenice BDO (T08) 

 ozeblina (T33–T35) 

 poškodbe: 

 • pazduhe            } (S40–S49) 

 • ključnice     } (S40–S49) 

 • lopatičnega predela  } (S40–S49) 

 • rame    } (S40–S49) 

 • hrbtnega mozga BDO (T09.3) 

 • trupa BDO (T09.-) 

 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 



 

 

S20 Površinska poškodba prsnega koša 

1916 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S20 za označitev vrste površinske 

poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo: 

  0  neopredeljena 

  1  odrgnina 

  2  hematom 

  3  pik žuželke 

  4  tujek 

  5  udarnina 

  8  drugo 

S20.0 Udarnina dojke 

S20.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke 

[0-4,8]  

S20.2 Udarnina prsnega koša 
Prsni koš (stena) 

Sternalni predel 

S20.3 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša 

[0-4,8]            Stena prsnega koša, prednja 

S20.4 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša 

[0-4,8]            Stena prsnega koša, zadnja 

S20.7 Multiple površinske poškodbe prsnega koša 

S20.8 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša 

[0-4,8] 

Stena prsnega koša BDO 

Predel reber 

Torakalna stena BDO 

  

S21 Rana na prsnem košu 

1917 

Izključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali  poškodbo prsnega koša odprta poškodba 

prsnega koša BDO 

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

 

Izključeno: poškodbeni: 

•  hemopnevmotoraks (S27.2) 

•  hemotoraks (S27.1) 



 

 

•  pnevmotoraks (S27.0) 

S21.0 Rana na dojki 

S21.1 Rana na prednji steni prsnega koša 
Stena prsnega koša (zunanja), prednja 

Sternalni predel 

S21.2 Rana na zadnji steni prsnega koša 
Hrbet BDO 

Stena prsnega koša (zunanja), zadnja 

S21.7 Multiple rane na steni prsnega koša 

S21.8 Rana na drugih delih prsnega koša 

S21.81 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S22.-). 

S21.82 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S23.-). 

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

1920 

Najprej kodirajte intratorakalno poškodbo (S26–S27). 

S21.88 Rana na drugih delih prsnega koša 

S21.9 Rana na prsnem košu, del neopredeljen 
Prsni koš (stena)(zunanji del) BDO 

 Prsna stena BDO 

S22 Zlom rebra (reber), prsnice in prsne hrbtenice 

Vključeno:  prsni(–o): 

 •  nevralni arkus 

 •  processus spinosus 

 •  processus transversus 

 •  vretenca 

 •  arcus vertebralis 

Za opis izpaha povezanega z zlomom prsnega vretenca uporabite kodo (S23.-). Ko število zlomljenih vretenc 

povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-. 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S22 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S21.81. 

 

Izključeno:  zlom: 

  •  ključnice (S42.0) 

  •  lopatice (S42.1) 



 

 

S22.0 Zlom prsnega vretenca 

S22.00 Zlom prsnega vretenca, neopredeljen nivo 
Prsna hrbtenica BDO 

S22.01 Zlom prsnega vretenca, T1 in T2 

S22.02 Zlom prsnega vretenca, T3 in T4 

S22.03 Zlom prsnega vretenca, T5 in T6 

S22.04 Zlom prsnega vretenca, T7 in T8 

S22.05 Zlom prsnega vretenca, T9 in T 10 

S22.06 Zlom prsnega vretenca, T11 in T12 

S22.1 Multipli zlomi prsne hrbtenice 

Izključeno: multipli zlomi določenih nivojev prsne hrbtenice (S22.0-). Kodirajte vsak nivo ločeno.  

S22.2 Zlom prsnice 

S22.3 Zlom rebra 

Multipli zlomi enega rebra 

S22.31 Zlom prvega rebra 

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41) 

S22.32 Zlom kateregakoli rebra (razen prvega) 
Zlom rebra BDO 

S22.4 Multipli zlomi reber 

S22.40 Multipli zlomi reber, neopredeljen 

S22.41 Multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro 
Katerikoli multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro 

S22.42 Multipli zlomi reber, vključeni dve rebri 

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41) 

S22.43 Multipli zlomi reber, vključena tri rebra 

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41) 

S22.44 Multipli zlomi reber, vključena štiri ali več reber 

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41) 

S22.5 Plapolajoča stena prsnega koša 



 

 

Kodirajte tudi: 

• zlome reber (S22.4-). 

• zlom prsnice (S22.2). 

S22.8 Zlom drugih delov prsnega koša 

S22.9 Zlom na prsnem košu, del neopredeljen 

S23 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na prsnem košu 

Za opis zlomov povezanih z izpahi na predelu prsnega koša uporabite kodo (S22.-). Ko število zlomljenih 

vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-. 

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S23.0–S23.2 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S21.82. 

Izključeno: izpah, izvin in nateg sternoklavikularnega sklepa (S43.2, S43.6) 

 ruptura ali izpah (nepoškodbeni) medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice (M51.-) 

 izvin in nateg mišice ali tetive na nivoju prsnega koša (S29.0) 

S23.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice 

S23.1 Izpah prsnega vretenca 

S23.10 Izpah prsnega vretenca, neopredeljen nivo 
Prsna hrbtenica BDO 

S23.11 Izpah prsnega vretenca T1/T2 in T2/T3 

S23.12 Izpah prsnega vretenca T3/T4 in T4/T5 

S23.13 Izpah prsnega vretenca T5/T6 in T6/T7 

S23.14 Izpah prsnega vretenca T7/T8 in T8/T9 

S23.15 Izpah prsnega vretenca T9/t10 in T10/T11 

S23.16 Izpah prsnega vretenca T11/T12 

S23.17 Izpah prsnega vretenca T12/l1 

S23.2 Izpah drugega in neopredeljenega dela prsnega koša 
Prsnica 

Kostohondralni del (rebrni hrustanec) 

Sternum 

Sapnik 

Ksifoidni hrustanec 

S23.3 Izvin in nateg prsne hrbtenice 

S23.4 Izvin in nateg reber in prsnice 

S23.5 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov prsnega koša 



 

 

S24 Poškodba živcev in hrbtnega mozga v predelu prsnega koša 

Izključeno:  poškodba brahialnega pleteža (S14.3) 

S24.0 Pretres in oteklina hrbtnega mozga na prsnem delu 

S24.1 Druge in neopredeljene poškodbe hrbtnega mozga v predelu prsnega koša 

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).  

Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače  (S24.7-) 

S24.10 Neopredeljena poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice 

S24.11 Popolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice 

S24.12 Nepopolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice 
Sindrom  sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače 

Sindrom centralnega dela ("central cord") hrbtenjače 

Nepopolna poškodba hrbtenjače prsne hrbtenjače BDO 

Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače 

S24.2 Poškodba živčne korenine v hrbtenici v predelu prsnega koša 

S24.3 Poškodba perifernih živcev prsnega koša 

S24.4 Poškodba simpatikusa v predelu prsnega koša 
Srčni pletež  

Požiralnikov pletež  

Pljučni pletež  

Ganglion stellatum 

Prsni simpatični ganglij 

S24.5 Poškodba drugih živcev prsnega koša 

S24.6 Poškodba neopredeljega živca prsnega koša 

S24.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice 

1915 

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo 

poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna T4 poškodba hrbtenjače" pomeni, 

da so funkcije, četrtega in višjih živcev prsne hrbtenjače, neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni). 

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače 

S24.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice, neopredeljen nivo  

S24.71 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T1 

S24.72 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T2/T3 

S24.73 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T4/T5 

S24.74 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T6/T7 



 

 

S24.75 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T8/T9 

S24.76 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T10/T11 

S24.77 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T12 

S25 Poškodba krvnih žil prsnega koša 

S25.0 Poškodba aorte v prsnem košu 
Aorta BDO 

S25.1 Poškodba arterije inominate ali arterije subklavije  

S25.2 Poškodba zgornje vene kave 
Vena kava BDO 

S25.3 Poškodba vene inominate in vene subklavije 

S25.4 Poškodba pljučnih krvnih žil 

S25.5 Poškodba medrebrnih krvnih žil 

S25.7 Poškodba več krvnih žil prsnega koša 

S25.8 Poškodba drugih krvnih žil prsnega koša 
Vena azygos 

Arteria ali vena mammaria 

S25.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil prsnega koša 

S26 Poškodba srca 

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S26 

uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83. 

S26.0 Poškodba srca s hemoperikardom 

S26.8 Druge poškodbe srca 

S26.81 Udarnina srca 

S26.82 Raztrganina srca brez penetracije v srčno votlino 

S26.83 Raztrganina srca s penetracijo v srčno votlino 

S26.88 Druge poškodbe srca 
Penetrirajoča poškodba 

Ruptura srca 

S26.9 Poškodba srca, neopredeljena 

S27 Poškodba drugih in neopredeljenih prsnih organov 



 

 

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S27 

uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83. 

Izključeno:  poškodba: 

• vratnega dela požiralnika (S10–S19) 

• sapnika (vratni del) (S10–S19) 

S27.0 Poškodbeni pnevmotoraks 

S27.1 Poškodbeni hemotoraks 

S27.2 Poškodbeni hemopnevmotoraks 

S27.3 Druge poškodbe pljuč 

S27.31 Udarnina in hematom pljuč 

S27.32 Strganina pljuč  

S27.38 Druge in neopredeljene poškodb pljuč 

S27.4 Poškodba bronhija 

S27.5 Poškodba prsnega dela sapnika 

S27.6 Poškodba plevre 

S27.7 Multiple poškodbe prsnih organov 

S27.8 Poškodba drugih opredeljenih prsnih organov 

S27.81 Poškodba prepone 

S27.82 Poškodba Ductus thoracicus 

S27.83 Poškodba prsnega dela požiralnika 

S27.84 Poškodba ščitnice 

S27.88 Poškodba drugih prsnih organov in struktur 

S27.9 Poškodba neopredeljenega prsnega organa 

S28 Crush poškodba prsnega koša in poškodbena amputacije dela prsnega koša 

S28.0 Crush poškodba prsnega koša 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5). 

Izključeno: plapolajoča stena prsnega koša (S22.5) 

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte   samo vrsto 

poškodbe 

S28.1 Poškodbena amputacija dela prsnega koša 



 

 

Izključeno:  prerezanje prsnega koša (T05.8) 

S29 Druge in neopredeljene poškodbe prsnega koša 

S29.0 Poškodba mišice in tetive na prsnem košu 
izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S23.-) 

S29.7 Multiple poškodbe prsnega koša 
1907 

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij  S20–S29.0 

S29.8 Druge opredeljene poškodbe prsnega koša 

S29.9 Neopredeljena poškodba prsnega koša 

 

POŠKODBE TREBUHA, SPODNJEGA DELA HRBTA, LEDVENE HRBTENICE IN 
MEDENICE  
(S30–S39)  
 

 

Vključeno: trebušna stena  

 anus 

 zadnjica 

 zunanja spolovila  

 bok 

 dimlje 

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

 učinki tujkov v: 

 •  anusu in rektumu (T18.5) 

 •  genitourinarnem traktu (T19.–) 

 •  želodcu, tankem in debelem črevesu (T18.2–T18.4) 

 zlom hrbtenice BDO (T08) 

 ozeblina (T33–T35) 

 poškodbe: 

 •  hrbta BDO (T09.–) 

 •  hrbtnega mozga BDO (T09.3) 

 •  hrbtenice BDO (T09.–) 

 ugriz in pik insekta, strupen (T63.4) 

S30 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

1916 

Izključeno:  površinska poškodba kolka (S70.-) 

S30.0 Udarnina spodnjega dela hrbta in medenice 
Zadnjica 

Ledveni predel 



 

 

Križni predel 

S30.1 Udarnina trebušne stene 
Epigastrični predel  

Bok 

Dimlje 

Iliakalni predel 

Ingvinalni predel 

S30.2 Udarnina zunanjih spolovil 
Ustnice (velike)(male)  

Penis 

Perinej Skrotum  

Testis  

Vulva 

Izključeno: udarnina vagine (S37.88) 

S30.7 Multiple površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami S30.8 and S30.9 za označitev vrste 

površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.  



  0  neopredeljena 

  1  odrgnina 

  2  hematom 

  3  pik žuželke 

  4  tujek 

  8  drugo 

S30.8 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

Zadnjica 

Epigastrični predel 

Zunanja spolovila 

Bok 

S30.9 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen  

 

S31 Rana na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici 

1917 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali intraabdominalno poškodbo 

  odprta rana trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice BDO 

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

Izključeno: rana na kolku (S71.0) 

  poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in  medenice (S38.2–S38.3) 



 

 

S31.0 Rana na spodnjem delu hrbta in medenici 
Zadnjica 

Medenično dno 

Perinej 

Sakralni predel 

S31.1 Rana na trebušni steni 
Epigastrični predel 

Bok 

Dimlje 

Iliakalni predel 

Ingvinalni predel 

Pubični predel 

S31.2 Rana na penisu 

S31.3 Rana na skrotumu in testisih 

S31.4 Rana na vagini in vulvi 
Klitoris 

S31.5 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih spolovil 
Osramje 

Izključeno:  poškodbena amputacija zunanjih spolovil (S38.2) 

S31.7 Multiple rane na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici 

S31.8 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha 

S31.80 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha 
Anus (sfinktrska mišica) 

Rektovaginalni septum 

S31.81 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S32.-). 

S31.82 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S33.-). 

S31.83 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z trebušno votlino 

1920 

Najprej kodirajte poškodbo trebušne votline (S36–S37). 

S32 Zlom ledvene hrbtenice in medenice 

 

Vključeno:  lumbosakralni(–a): 

  •  nevralni arkus 

  •  processus spinosus 

  •  processus transversus 

  •  vretenca 



 

 

  •  arcus vertebralis 

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S33.-). Ko število zlomljenih 

vretenc povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-. 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri kategoriji S32 

uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.81. 

Izključeno:  zlom kolka BDO (S72.08) 

S32.0 Zlom ledvenega vretenca 

S32.00 Zlom ledvenega vretenca, neopredeljen nivo 
Ledvena hrbtenica BDO 

S32.01 Zlom ledvenega vretenca, L1 

S32.02 Zlom ledvenega vretenca, L2 

S32.03 Zlom ledvenega vretenca, L3 

S32.04 Zlom ledvenega vretenca, L4 

S32.05 Zlom ledvenega vretenca, L5 

S32.1 Zlom križnice 

S32.2 Zlom trtice 

S32.3 Zlom črevnice 

S32.4 Zlom acetabuluma 

S32.5 Zlom sramnice 
Spodnja in zgornja veja sramnice 

Sramnična simifiza 

S32.7 Multipli zlomi ledvene hrbtenice in medenice 

Izključeno: multipli zlomi določenih nivojev ledvene hrbtenice (S32.0-). Kodirajte vsak nivo posebej. 

   multipli zlomi medenice (S32.89) 

S32.8 Zlom drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice 

S32.81 Zlom sednice  

S32.82 Zlom ledvenokrižne hrbtenice, neopredeljen del 
Zlom ledvenokrižne hrbtenice, BDO 

S32.83 Zlom medenice, neopredeljen del 
Zlom medenice, BDO 

S32.89 Druge in multiple poškodbe medenice 



 

 

Kompleksni zlom medenice BDO 

Zlom zaradi stranskega pritiska 

Malgaignov zlom 

Zlom tipa ‘‘odprta knjiga“ (‘‘open book“ zlom) 

Navpični strižni zlom 

S33 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na ledveni hrbtenici in medenici 

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.-). Ko število zlomljenih 

vretenc povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju. 

Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-. 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S33.0–S33.3  

uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.82. 

Izključeno: izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi (S73.–) 

 porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh (O71.6) 

 ruptura ali pomik (nepoškodbeni) ledvene medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.–) 
  izvin in nateg mišice in kite na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici (S39.0) 

S33.0 Poškodbena ruptura ledvene medvretenčne ploščice (diskusa) 

S33.1 Izpah ledvenega vretenca 

S33.10 Izpah ledvenega vretenca, neopredeljen nivo 
Izpah ledvene hrbtenice, BDO 

S33.11 Izpah ledvenega vretenca L1/L2 

S33.12 Izpah ledvenega vretenca L2/L3 

S33.13 Izpah ledvenega vretenca L3/L4 

S33.14 Izpah ledvenega vretenca L4/L5 

S33.15 Izpah ledvenokrižničnega vretenca L5/S1 

S33.2 Izpah sakroiliakalnega in sakrokokcigealnega sklepa 
Trtica 

Križnica 

S33.3 Izpah na drugih in na neopredeljenih delih ledvene hrbtenice in medenice 
Kolk (pubični sklep)(sakralni sklep) 

Pubična simfiza 

S33.4 Poškodbena simfizioliza 

S33.5 Izvin in nateg ledvene hrbtenice 

S33.51 Zvin/nateg ledvenokrižniega sklepa/vezi 

S33.6 Izvin in nateg sakroiliakalnega sklepa 



 

 

S33.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice 

S34 Poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu in živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in 
medenice 

S34.0 Pretres in oteklina hrbtnega mozga v ledvenem predelu 

S34.1 Druge vrste poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu 
Popolna/nepopolna poškodba ledvene hrbtenjače 

Kodirajte tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S34.7-). 

S34.2 Poškodba živčne korenine ledvene in križne hrbtenice 

S34.3 Poškodba kavde ekvine 

S34.4 Poškodba lumbosakralnega pleteža 

S34.5 Poškodba ledvenih, križničnih in medeničnih simpatičnih živcev 
Celiakalni pletež ali ganglij 

Hipogastrični pletež 

Mezenterični pletež (spodnji)(zgornji)  

Splanhični živec 

S34.6 Poškodba perifernega(-ih) živca(-ev) trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S34.7 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice 

1915 Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo  

poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače. 

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.  

S34.70 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice, neopredeljen nivo 

S34.71 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L1 

S34.72 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L2 

S34.73 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L3 

S34.74 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L4  

S34.75 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L5 

S34.76 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, nivo križnice 

S34.8 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S35 Poškodba krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S35.0 Poškodba trebušne aorte 

Izključeno:  aorta BDO (S25.0) 



 

 

S35.1 Poškodba spodnje vene kave 
Jetrna vena 

Izključeno:  vena kava BDO (S25.2) 

S35.2 Poškodba celiakalne in mezenterijske arterije 
Gastrična arterija  

Gastroduodenalna arterija  

Hepatična arterija 

Mezenterijska arterija (spodnja)(zgornja)  

Lienalna arterija 

S35.3 Poškodba portalne ali lienalne vene 
Mezenterijska vena (spodnja)(zgornja) 

S35.4 Poškodba ledvičnih krvnih žil 
Ledvična arterija ali vena 

S35.5 Poškodba iliakalnih krvnih žil 
Hipogastrična         }  

Iliakalna   } arterija ali vena 

Uterina                 }  

S35.7 Poškodba več krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S35.8 Poškodba drugih krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 
Ovarijska arterija ali vena 

S35.9 Poškodba neopredeljene krvne žile trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S36 Poškodba znotrajtrebušnih organov 

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri 

kategoriji S36 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83. 

S36.0 Poškodba vranice 

S36.00 Poškodba vranice, neopredeljena 

S36.01 Poškodba vranice, hematom 

S36.02 Poškodba vranice, strganina kapsule brez poškodbe parenhima 

S36.03 Poškodba vranice, strganina capsule, ki se razteza v parenhim 

S36.04 Poškodba vranice, masivna poškodba parenhima 
Ruptura vranice 

S36.08 Poškodba vranice, drugo 
Penetrirajoča poškodba vranice 

S36.1 Poškodba jeter ali žolčnika 

S36.10 Poškodba jeter, neopredeljena 



 

 

S36.11 Poškodba jeter, udarnina in hematom 

S36.12 Poškodba jeter, neopredeljena strganina 

S36.13 Poškodba jeter, manjša strganina 
Raztrganina, ki vključuje samo ovojnico ali brez pomembne vključitve jetrnega parenhima [tj. manj kot 1 cm 

globoka] 

S36.14 Poškodba jeter, srednje obsežna strganina 
Raztrganina, ki vključuje parenhim, a brez večjega parenhima [tj. manj kot 10 cm dolga in manj kot 3 cm 

globoka] 

S36.15 Poškodba jeter, obsežna strganina 
Raztrganina z večjo poškodbo parenhima [tj. 10 cm dolga in 3 cm globoka] 

Več manjših raztrganin, s hematomom ali brez njega 

S36.16 Poškodba jeter, drugo 

S36.17 Poškodba žolčnika 

S36.18 Poškodba žolčevoda 

S36.2 Poškodba trebušne slinavke 

S36.20 Poškodba trebušne slinavke, neopredeljen del 

S36.21 Poškodba glave trebušne slinavke 

S36.22 Poškodba telesa trebušne slinavke 

S36.23 Poškodba repa trebušne slinavke 

S36.29 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe trebušne slinavke 
Vod trebušne slinavke 

S36.3 Poškodba želodca 

S36.4 Poškodba tankega črevesa 

S36.40 Poškodba tankega črevesa, neopredeljen del 

S36.41 Poškodba dvanajstnika 

S36.49 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe tankega črevesa 
Poškodba ileuma 

Poškodba jejunuma 

S36.5 Poškodba debelega črevesa 

S36.50 Poškodba debelega črevesa, neopredeljen del 

S36.51 Poškodba debelega črevesa, C. ascendens 



 

 

S36.52 Poškodba debelega črevesa, C. transversum 

S36.53 Poškodba debelega črevesa, C. descendens 

S36.54 Poškodba debelega črevesa, C. sygmoideum 

S36.59 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe debelega črevesa 
Poškodba apendiksa 

Poškodba cekuma 

S36.6 Poškodba danke 
Multiple poškodbe danke 

S36.7 Poškodba več trebušnih organov 

S36.8 Poškodba drugih trebušnih organov 

S36.81 Poškodbe peritoneja 

S36.82 Poškodbe mezenterija 

S36.83 Poškodbe retroperitoneja 

S36.88 Poškodbe drugih trebušnih organov 

S36.9 Poškodba neopredeljenega trebušnega organa 

S37 Poškodba sečil in organov v medenici 

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri 

kategoriji S37 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83. 

Izključeno: peritonej (S36.81) 

retroperitonej (S36.83) 

S37.0 Poškodba ledvice 

S37.00 Poškodba ledvice, neopredeljena 

S37.01 Udarnina in hematom ledvice  

S37.02 Strganina ledvice 
Vključno z ovojnico in pelvison 

Pretrganje ovojnice 

S37.03 Raztrgana  ledvica 
Ruptura ledvice 

S37.1 Poškodba uretra 

S37.2 Poškodba sečnega mehurja 

S37.20 Poškodba sečnega mehurja, neopredeljena 



 

 

S37.21 Poškodba sečnega mehurja, udarnina 

S37.22 Poškodba sečnega mehurja, ruptura 
Ekstraperitonealna 

Intraperitonealna 

S37.28 Poškodba sečnega mehurja, drugo 
Raztrganina mehurja 

S37.3 Poškodba uretre 

S37.30 Poškodba uretre, neopredeljen del 

S37.31 Poškodba uretre, membranozni del 

S37.32 Poškodba uretre, penilni del 

S37.33 Poškodba uretre, prostatični del 

S37.38 Poškodba uretre, drugo 

S37.4 Poškodba jajčnika 

S37.5 Poškodba jajcevoda 

S37.6 Poškodba maternice 

Izključeno: porodna poškodba (O71.-) 

S37.7 Poškodba več medeničnih organov 

S37.8 Poškodba drugih medeničnih organov 

S37.81 Poškodba nadledvičnice 

S37.82 Poškodba prostate 

S37.83 Poškodba testisa 

S37.84 Poškodba semenovoda 

S37.88 Poškodba drugih medeničnih organov 
Vagine 

S37.9 Poškodba neopredeljenega medeničnega organa 

S38 Crush poškodba in poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5). 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S38.0 Crush poškodba zunanjih spolovil 



 

 

S38.1 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S38.2 Poškodbena amputacija zunanjih spolovil 
Ustnice (velike)(male)  

Penis 

Skrotum  

Testis  

Vulva 

S38.3 Poškodbena amputacija drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in 
medenice 

Izključeno:  prerezanje trebuha (T05.8) 

S39 Druge in neopredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S39.0 Poškodba mišice in tetive trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 
Izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) (S33.-) 

S39.6 Poškodba trebušnega(-ih) in medeničnega(-ih) organa(-ov) 

S39.7 Druge multiple poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno od kategorij S30–S39.6 

Izključeno:  poškodbe v S36.- s poškodbami v S37.- (S39.6) 

S39.8 Druge opredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

S39.9 Neopredeljena poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice 

 

POŠKODBE RAME IN NADLAKTI  
(S40–S49)  

Vključeno:  poškodbe: 

 •  pazduhe 

 •  lopatičnega predela 
 •  rama 

 •  nadlakt [roka] kot predel zgornje okončine med ramo in komolcem 

Izključeno:  obojestranska prizadetost ramen in nadlakti (T00–T07)  

 opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

 ozebline (T33–T35) 

 poškodbe:  

 •  zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11) 

 •  komolca (S50–S59) 

 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S40 Površinska poškodba rame in nadlakti 



 

 

1916 

S40.0 Udarnina rame in nadlakti 
Aksilarni predel 

Skapularni predel 

S40.7 Multiple površinske poškodbe rame in nadlakti 

S40.8 Druge površinske poškodbe rame in nadlakti 

S40.81 Odrgnina rame in nadlakti 

S40.82 Hematom rame in nadlakti 

S40.83 Pik žuželke rame in nadlakti 

S40.84 Tujek rame in nadlakti 

S40.88 Druge povrhnje poškodbe rame in nadlakti 

S40.9 Površinska poškodba rame in nadlakti, neopredeljena 

S41 Rana na rami in nadlakti 

1917 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  

  odprta rana rame ali nadlahti BDO 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno 

kodo T89.0- 

Izključeno:  poškodbena amputacija rame in nadlakti (S48.-) 

S41.0 Rana na rami 
Ramenski obroč 

S41.1 Rana na nadlakti 

S41.7 Multiple rane na rami in nadlakti 

S41.8 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča 

S41.80 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, neopredeljene 
Pazduha 

Skapularno področje 

S41.81 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S42.-). 

S41.82 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S43.-). 



 

 

S42 Zlom rame in nadlakti 

Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S42 uporabite 

dodatno kodo za odprt zlom S41.81.  

S42.0 Zlom ključnice 

S42.00 Zlom ključnice, neopredeljen del 
Klavikula BDO 

Ključnica BDO 

S42.01 Zlom ključnice, notranji del 

S42.02 Zlom ključnice, osrednji del 

S42.03 Zlom ključnice, zunanji del 

S42.09 Multipli zlomi ključnice 

S42.1 Zlom lopatice 

S42.10 Zlom lopatice, neopredeljen del 
Lopatica BDO 

Korakoid BDO 

S42.11 Zlom lopatice, telo 

S42.12 Zlom lopatice, akromijon 
Akromijon 

S42.13 Zlom lopatice, korakoidni odrastek 

S42.14 Zlom lopatice, glenoid in vrat 

S42.19 Multipli zlomi lopatice 

S42.2 Zlom zgornjega dela nadlaktnice 

S42.20 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, neopredeljen del 
Zgornji del BDO 

S42.21 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, glava 
Dva-, tri- ali štiridelni zlomi glave nadlaktnice 

Zgornja epifiza 

S42.22 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, kirurški vrat 

S42.23 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, anatomski vrat 

S42.24 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, velika grčavina 

S42.29 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, drugi in multipli deli 



 

 

Mala grča 

S42.3 Zlom diafize nadlaktnice 
Roka BDO  

Nadlaktnica BDO  

Multipli zlomi diafize 

Nadlakt BDO 

S42.4 Zlom spodnjega dela nadlaktnice 

Izključeno:  zlom komolca BDO (S52.00) 

S42.40 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, neopredeljen 
Spodnji del BDO 

S42.41 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, suprakondilarni 

S42.42 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, zunanji kondil 

S42.43 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, notranji kondil 

S42.44 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, obeh kondilov, neopredeljen 
Trohlea in kapitulum BDO 

Zunanji kondil 

Notranji epikondil 

Spodnja epifiza 

Srednji epikondil 

S42.45 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, T zlom 

S42.49 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, drugi zlomi in multipli zlomi 
Zlom drugih in več delov 

Trohlea 

S42.7 Multipli zlomi ključnice, lopatice in nadlaktnice 

Izključeno: multipli zlomi: 

  • samo ključnice (S42.09) 

  • samo nadlaktnice: 

  • spodnji del (S42.49) 

                       • zgornji del (S42.29) 

• samo lopatice (S42.19) 

S42.8 Zlom drugih delov na rami in nadlakti 

S42.9 Zlom ramenskega obroča, del neopredeljen 
Zlom rame BDO 

S43 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi ramenskega obroča 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S43.0–S43.3 

uporabite dodatno kodo za odprto rano S41.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive v predelu nadlakti (S46) 



 

 

S43.0 Izpah ramenskega sklepa 

Humerus, proximal end 

S43.00 Izpah rame, neopredeljen 
Humeroskapularni sklep BDO 

Ramenski sklep BDO 

S43.01 Sprednji izpah ramenskega sklepa  

S43.02 Zadnji izpah ramenskega sklepa 

S43.03 Spodnji izpah ramenskega sklepa 

S43.08 Izpah drugih delov rame 

S43.1 Akromioklavikularna sindezmoliza 
Ključnice 

S43.2 Sternoklavikularna sindezmoliza 

S43.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča 
Izpah: 

• lopatice 

• ramenskega obroča BDO 

S43.4 Izvin in nateg ramenskega sklepa  
Korakohumeralna (vez)  

Rotatorna manšeta 

S43.5 Izvin in nateg akromioklavikularne sindezmoze 
Akromioklavikularna vez 

S43.6 Izvin in nateg sternoklavikularne sindezmoze 

S43.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča 
Izvin in nateg ramenskega obroča BDO 

S44 Poškodba živcev v predelu rame in nadlakti 

Izključeno:  poškodba brahialnega pleteža (S14.3) 

S44.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu nadlakti 

Izključeno:  ulnarni živec BDO (S54.0) 

S44.1 Poškodba medianega živca v predelu nadlakti 

Izključeno:  mediani živec BDO (S54.1) 

S44.2 Poškodba radialnega živca v predelu nadlakti 

Izključeno:  radialni živec BDO (S54.2) 

S44.3 Poškodba aksilarnega živca 



 

 

S44.4 Poškodba muskulokutanega živca 

S44.5 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu rame in nadlakti 

S44.7 Poškodba več živcev v predelu rame in nadlakti 

S44.8 Poškodba drugih živcev v predelu rame in nadlakti  

S44.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu rame in nadlakti 

S45 Poškodba krvnih žil v predelu rame in nadlakti 

Izključeno:  poškodba subklavikularne: 

•  arterije (S25.1) 

•  vene (S25.3) 

S45.0 Poškodba aksilarne arterije 

S45.1 Poškodba brahialne arterije 

S45.2 Poškodba aksilarne ali brahialne arterije 

S45.3 Poškodba površinske vene v predelu rame in nadlakti 

S45.7 Poškodba več krvnih žil v predelu rame in nadlakti 

S45.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu rame in nadlakti 

S45.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu rame in nadlakti 

S46 Poškodba mišice in tetive v predelu rame in nadlakti 

Vključeno: izvin in nateg 

Izključeno:  poškodba mišice in tetive v predelu komolca in pod njim (S56.-) 

  izvini in nategi sklepov (vezi) (S43.-) 

S46.0 Poškodba tetive rotatorne manšete na rami 

S46.1 Poškodba mišice in tetive dolge glave bicepsa  

S46.2 Poškodba mišice in tetive drugih delov bicepsa 

S46.3 Poškodba mišice in tetive tricepsa 

S46.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti 

S46.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti 
Infraspinatna (mišica) 

Subkapsularna (mišica) 

Supraspinatna (mišica) 

S46.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu rame in nadlakti 



 

 

S47 Crush poškodba rame in nadlakti 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5). 

Izključeno: crush poškodba komolca (S57.0) 

  kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S48 Poškodbena amputacija rame in nadlakti 

Izključeno:  poškodbena amputacija: 

• v predelu komolca (S58.0) 

• roke, predel neopredeljen (T11.6) 

S48.0 Poškodbena amputacija v ramenskem sklepu 

S48.1 Poškodbena amputacija v predelu nadlakti 

S48.9 Poškodbena amputacija rame in nadlakti, predel neopredeljen 

S49 Druge in neopredeljene poškodbe rame in nadlakti 

S49.7 Multiple poškodbe rame in nadlakti 

1907  

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S40–S48 

S49.8 Druge opredeljene poškodbe rame in nadlakti 

S49.9 Neopredeljena poškodba rame in nadlakti 

 

POŠKODBE KOMOLCA IN PODLAKTI  
(S50–S59)  

Izključeno: obojestranska prizadetost komolca in podlakti (T00–T07)  

 opekline in korozije (kemične opekline)  (T20–T31)  

 ozeblina (T33–T35) 

 poškodbe: 

 •  zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11) 

 •  zapestja in roke (S60–S69) 

 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S50 Površinska poškodba podlakti 

1916 

Izključeno:  površinska poškodba zapestja in roke (S60.-) 

S50.0 Udarnina komolca 

S50.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih podlakti 



 

 

S50.7 Multiple površinske poškodbe podlakti 

S50.8 Druge površinske poškodbe podlakti 

S50.81 Odrgnina podlakti 

S50.82 Hematom podlakti 

S50.83 Pik žuželke podlakti 

S50.84 Tujek podlakti 

S50.88 Druge površinske poškodbe podlakti 
Druga površinska odrgnina komolca 

S50.9 Površinska poškodba podlakti, neopredeljena 
Površinska poškodba komolca BDO 

S51 Rana na podlakti 

1917 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom 

 odprta rana podlakti BDO 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno 

kodo T89.0-. 

Izključeno: rana na zapestju in roki (S61.–) 

  poškodbena amputacija podlakti (S58.–) 

S51.0 Rana na komolcu 

S51.7 Multiple rane na podlakti 

S51.8 Rana na drugih delih podlakti 

S51.81 Rana na drugih delih podlakti komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S52.-). 

S51.82 Rana na drugih delih podlakti komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S53.-). 

S51.88 Rana na drugih delih podlakti  

S51.9 Rana na podlakti, del neopredeljen 

S52 Zlom podlakti 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S52 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S51.81. 

Izključeno:  zlom v predelu zapestja in roke (S62.-) 



 

 

S52.0 Zlom zgornjega dela podlaktnice 

S52.00 Zlom zgornjega dela podlaktnice, neopredeljen del 
Komolec BDO 

Del podlaktnice pri zgibu BDO 

S52.01 Zlom zgornjega dela podlaktnice, olekranon 

S52.02 Zlom zgornjega dela podlaktnice, koronoidni odrastek 

S52.09 Zlom zgornjega dela podlaktnice, drugi in multipli zlomi 

S52.1 Zlom zgornjega dela koželjnice 

S52.10 Zlom zgornjega dela koželjnice, neopredeljen del 
Del koželjnice pri zgubu BDO 

S52.11 Zlom zgornjega dela koželjnice, glavica 

S52.12 Zlom zgornjega dela koželjnice, vrat 

S52.19 Zlom zgornjega dela koželjnice 

S52.2 Zlom diafize podlaktnice 

S52.20 Zlom diafize podlaktnice, neopredeljen del 
Ulna BDO 

S52.21 Zlom diafize podlaktnice, zgornji del z izpahom glavice koželjnice 
Monteggiev zlom-izpah 

S52.3 Zlom diafize koželjnice 

S52.30 Zlom diafize koželjnice, neopredeljen del 
Koželjnica BDO 

S52.31 Zlom diafize koželjnice, spodnji del z izpahom glavice podlaktnice 
Galeazzijev zlom-izpah 

S52.4 Zlom diafiz podlaktnice in koželjnice 

S52.5 Zlom spodnjega dela koželjnice 

S52.50 Zlom spodnjega dela koželjnice, neopredeljen del 
Spodnji del BDO 

S52.51 Zlom spodnjega dela koželjnice, z dorzalno angulacijo 
Collesov zlom: 

• vključuje ulnarni stiloid 

• BDO 

S52.52 Zlom spodnjega dela koželjnice, z volarno angulacijo 



 

 

Smithov zlom 

Izključeno: Bartonov zlom (S52.53) 

   z intraartikularnim zlomom (S52.53) 

S52.53 Zlom spodnjega dela koželjnice, sklepni zlom z volarno angulacijo 
Bartonov zlom 

S52.59 Zlom spodnjega dela koželjnice, drugi in multipli zlomi 
Intraartikularni zlom BDO 

S52.6 Zlom spodnjega dela koželjnice in podlaktnice  

S52.7 Multipli zlomi na podlakti 

Izključeno:  zlomi podlaktnice in koželjnice: 

• spodnji del (S52.6) 

• diafizi (S52.4) 

S52.8 Zlom drugih delov podlakti 
Spodnji del podlaktnice 

Glava podlaktnice 

Stiloidni odrastek podlaktnice 

Zgornji in spodnji del podlakti BDO 

Izključeno: stiloidni odrastek podlaktnice, povezan s Collesovim zlomom (S52.51) 

S52.9 Zlom podlakti, del neopredeljen 

S53 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi komolca 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S53.0–S53.1  

uporabite dodatno kodo za odprto rano S51.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišice ali tetive podlaktnice (S56) 

S53.0 Izpah glavice koželjnice 
Radiohumeralni sklep 

  Izključeno:  Monteggiev zlom (S52.21) 

S53.1 Izpah komolca, neopredeljeni deli 

Ulnarnohumeralni sklep 

Izključeno: izpah samo glavice koželjnice (S53.0) 

  Galeazzijev zlom-izpah (S52.31) 

S53.10     Izpah komolca, neopredeljen 

S53.11 Sprednji izpah komolca 

S53.12 Zadnji izpah komolca 

S53.13 Medialni izpah komolca 



 

 

S53.14 Lateralni izpah komolca 

S53.18 Drugi izpahi komolca 

S53.2 Poškodbena ruptura radialne kolateralne vezi 

S53.3 Poškodbena ruptura ulnarne kolateralne vezi 

S53.4 Izvin in nateg komolca 

S53.40 Izvin in nateg komolca, neopredeljen 

S53.41 Izvin in nateg radialne kolateralne vezi komolca 

S53.42 Izvin in nateg ulnarne kolateralne vezi komolca 

S53.43 Izvin in nateg radiohumeralnega sklepa komolca 

S53.44 Izvin in nateg ulnohumeralnega sklepa komolca 

S53.48 Izvin in nateg drugih delov komolca 

S54 Poškodba živcev v predelu podlakti 

Izključeno:  poškodba živcev v predelu zapestja in roke (S64.-) 

S54.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu podlakti 
Ulnarni živec BDO 

S54.1 Poškodba medianega živca v predelu podlakti 
Mediani živec BDO 

S54.2 Poškodba radialnega živca v predelu podlakti 
Radialni živec BDO 

S54.3 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu podlakti 

S54.7 Poškodba več živcev v predelu podlakti 

S54.8 Poškodba drugih živcev v predelu podlakti 

S54.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu podlakti 

S55 Poškodba krvnih žil v predelu podlakti 

Izključeno:  poškodba: 

•  krvnih žil v predelu zapestja in roke (S65.–) 

•  brahialnih krvnih žil (S45.1–S45.2) 

S55.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu podlakti 

S55.1 Poškodba radialne arterije v predelu podlakti 

S55.2 Poškodba vene v predelu podlakti 



 

 

S55.7 Poškodba več krvnih žil v predelu podlakti 

S55.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu podlakti 

S55.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu podlakti 

S56 Poškodba mišice in tetive v predelu podlakti 

Izključeno: izvini in nategi 

Izključeno:  poškodba mišice in tetive v predelu zapestja ali pod njim (S66.-) 

izvini in nategi sklepov (vezi) (S53.4) 

S56.0 Poškodba mišice in tetive fleksorja palca v predelu podlakti 

S56.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti  

S56.2 Poškodba drugih mišic in tetiv fleksorjev v predelu podlakti 

S56.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja ali abduktorja palca v predelu podlakti 

S56.4 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti 

S56.5 Poškodba druge mišice in tetive ekstenzorja v predelu podlakti 

S56.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu podlakti 

S56.8 Poškodba druge in neopredeljene mišice in tetive v predelu podlakti 

S57 Crush poškodba podlakti 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: crush poškodba zapestja in roke (S67.-) 

  kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S57.0 Crush poškodba komolca 

S57.8 Crush poškodba drugih delov podlakti 

S57.9 Crush poškodba podlakti, del neopredeljen 

S58 Poškodbena amputacija podlakti 

Izključeno:  poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.-) 

S58.0 Poškodbena amputacija v predelu komolca 

S58.1 Poškodbena amputacija v predelu med komolcem in zapestjem 

S58.9 Poškodbena amputacija podlakti, predel neopredeljen 

S59 Druge in neopredeljene poškodbe podlakti 



 

 

 Izključeno:  druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke (S69.-) 

S59.7 Multiple poškodbe podlakti 
1907 

Poškodbe, ki so lahko razvrščene v več kot eno od kategorij S50–S58 

S59.8 Druge opredeljene poškodbe podlakti 

S59.9 Neopredeljena poškodba podlakti 

 

POŠKODBE ZAPESTJA IN ROKE  
(S60–S69)  

Izključeno: obojestranska prizadetost zapestja in roke (T00–T07)  

opekline in korozije (kemične opekline)  (T20-T31)  

ozeblina (T33 – T35) 

poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11) 

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S60 Površinska poškodba zapestja in roke 

1916 

S60.0 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta 
Udarnina prsta(-ov) BDO 

 Izključeno:  udarnina, ki prizadene noht (matriks) (S60.1) 

S60.1 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta 

S60.2 Udarnina drugih delov zapestja in roke 

S60.7 Multiple površinske poškodbe zapestja in roke 

S60.8 Druge površinske poškodbe zapestja in roke 

S60.81 Odrgnina zapestja in roke 

S60.82 Podplutba zapestja in roke 

S60.83 Pik žuželke zapestja in roke 

S60.84 Tujek zapestja in roke 

S60.88 Neopredeljena poškodba zapestja in roke 

S60.9 Površinska poškodba zapestja in roke, neopredeljena 

S61 Rana na zapestju in roki 

1917 



 

 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom 

  odprta rana zapestja in roke BDO 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno 

kodo T89.0-. 

Izključeno:  poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.-) 

S61.0 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta 
Rana na prstu(-ih) BDO 

Odprta rana na prstu 

Izključeno:  rana, ki prizadene noht (matriks) (S61.1) 

S61.1 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta 
Prst (s poškodbo nohta) 

S61.7 Multiple rane na zapestju in roki 

S61.8 Rana na drugih delih zapestja in roke 

S61.81 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S62.-). 

S61.82 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S63.-). 

S61.88 Rana na drugih delih zapestja in roke 
Dlan 

S61.9 Rana na zapestju in roki, del neopredeljen 

S62 Zlom v predelu zapestja in roke 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S62 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S61.81. 

Izključeno: zlom distalnega predela podlaktnice in koželjnice (S52.-) 

S62.0 Zlom navikularne kosti zapestja 

S62.1 Zlom kake druge zapestne kosti 

S62.10 Zlom zapestne kosti, neopredeljen 

S62.11 Zlom lunice zapestja 
Semilunarna kost 

S62.12 Zlom trikvetruma zapestja 
Klinasta kost 

S62.13 Zlom pisiformne kosti zapestja 



 

 

S62.14 Zlom trapezne kosti zapestja 
Velika mnogokotna kost 

S62.15 Zlom trapezoidne kosti zapestja 
Mala mnogokotna kost 

S62.16 Zlom kapitatuma zapestja 
Glavatica 

S62.17 Zlom hamatuma zapestja 
Kaveljnica 

S62.19 Zlom več zapestnih koščic in multipli zlomi 

S62.2 Zlom prve dlančnice 

S62.20 Zlom  prve dlančnice, neopredeljen 

S62.21 Zlom baze prve dlančnice 
Bennettov zlom-izpah 

S62.22 Zlom diafize prve dlančnice 

S62.23 Zlom vratu prve dlančnice 

S62.24 Zlom glavice prve dlančnice 

S62.3 Zlom kake druge dlančnice 

Izključeno: zlom prve dlančnice (S62.2-) 

S62.30 Zlom kake druge dlančnice, neopredeljen 

S62.31 Zlom baze kake druge dlančnice 

S62.32 Zlom diafizekake druge dlančnice 

S62.33 Zlom vratu kake druge dlančnice 

S62.34 Zlom glavice kake druge dlančnice 

S62.4 Številni zlomi dlančnic 

S62.5 Zlom palca 

S62.50 Zlom palca, neopredeljen 

S62.51 Zlom prvega členka palca 

S62.52 Zlom končnega členka palca 

S62.6 Zlom kakega drugega prsta 



 

 

Izključeno: zlom palca (S62.5-) 

S62.60 Zlom kakega drugega prsta, neopredeljen 

S62.61 Zlom prvega členka kakega drugega prsta 

S62.62 Zlom srednjega členka kakega drugega prsta 

S62.63 Zlom končnega členka kakega drugega prsta 

S62.7 Multipli zlomi prstov 

S62.8 Zlomi drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke 

S63 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu zapestja in roke 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S63.0–S63.3  

uporabite dodatno kodo za odprto rano S61.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu zapestja in roke (S66) 

S63.0 Izpah zapestja 

S63.00 Izpah zapestja, neopredeljen 
Koželjnica, spodnji de, BDO 

Podlahtnica, spodnji del, BDO 

S63.01 Izpah radioulnarnega sklepa zapestja 

S63.02 Izpah radiokarpalnega sklepa zapestja 

S63.03 Izpah midkarpalnega sklepa zapestja 

S63.04 Izpah karpometakarpalnega sklepa zapestja 
Dlančnica, proksimalni del 

S63.08 Izpah drugih delov zapestja 
Zapestna kost, BDO 

S63.1 Izpah prsta 

S63.10 Izpah prsta, neopredeljen 
Členek roke BDO 

Palec BDO 

S63.11 Izpah metakarpofalangealnega sklepa prsta 
Dlančnica, spodnji del 

S63.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta 

S63.2 Multipli izpahi prstov 

S63.3 Poškodbena ruptura vezi na zapestju 



 

 

Kolateralna vez, zapestje  

Radiokarpalna (vez)  

Ulnokarpalna (palmarna) 

S63.4 Poškodbena ruptura vezi prsta ob metakarpofalangealnem (-ih) in interfalangealnem (-ih) 
sklepu (-ih) 
Kolateralni  

Palmarni  

Volarna plošča 

S63.5 Izvin in nateg zapestja 

S63.50 Izvin in nateg zapestja, neopredeljen 

S63.51 Izvin in nateg karpalnega sklepa zapestja 

S63.52 Izvin in nateg radiokarpalnega sklepa zapestja 

S63.53 Izvin in nateg karpometakarpalnega sklepa zapestja 

S63.58 Izvin in nateg drugih delov zapestja 
Radiolunarni sklep, spodnji 

S63.6 Izvin in nateg prsta(-ov) 

S63.60 Izvin in nateg prsta(-ov), neopredeljen 
Phalanx, hand NOS 

Thumb NOS 

S63.61 Izvin in nateg metakarpofalangealnega sklepa prsta(-ov) 

S63.62 Izvin in nateg interfalangealnega sklepa prsta(-ov) 

S63.68 Izvin in nateg drugih delov prsta(-ov) 

S63.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov roke 
Medkarpalni (sklep) 

S64 Poškodba živcev v predelu zapestja in roke 

S64.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu zapestja in roke 

S64.1 Poškodba medianega živca v predelu zapestja in roke 

S64.2 Poškodba radialnega živca v predelu zapestja in roke 

S64.3 Poškodba digitalnega živca na palcu 

S64.4 Poškodba digitalnega živca na drugih prstih 

S64.7 Poškodba več živcev v predelu zapestja in roke 

S64.8 Poškodba drugih živcev v predelu zapestja in roke 



 

 

S64.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu zapestja 

S65 Poškodba krvnih žil v predelu zapestja in roke 

S65.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu zapestja in roke 

S65.1 Poškodba radialne arterije v predelu zapestja in roke 

S65.2 Poškodba površinskega palmarnega loka 

S65.3 Poškodba globokega palmarnega loka 

S65.4 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) palca 

S65.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) drugih prstov 

S65.7 Poškodba več krvnih žil v predelu zapestja in roke 

S65.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu zapestja in roke 

S65.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu zapestja in roke 

S66 Poškodba mišice in tetive v predelu zapestja in roke 

Vključeno: izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) (S63.-) 

S66.0 Poškodba tetive in mišice dolgega fleksorja palca v predelu zapestja in roke 

S66.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke 

S66.2 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja palca v predelu zapestja in roke 

S66.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke 

S66.4 Poškodba intrinzične mišice in tetive palca v predelu zapestja in roke  

S66.5 Poškodba intrinzične mišice in tetive kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke 

S66.6 Poškodba več mišic in tetiv fleksorjev v predelu zapestja in roke 

S66.7 Poškodba več mišic roke 

S66.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu zapestja in roke 

S66.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu zapestja in roke 

S67 Crush poškodba zapestja in roke 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 



 

 

S67.0 Crush poškodba palca in drugega(-ih) prsta(-ov) 

S67.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke 

S68 Poškodbena amputacija zapestja in roke 

S68.0 Poškodbena amputacija palca (popolna)(delna) 

S68.1 Poškodbena amputacija katerega koli drugega posameznega prsta (popolna)(delna) 

S68.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov (popolna)(delna) 

S68.3 Kombinirana poškodbena amputacija (dela) prsta(-ov) in drugih delov zapestja in roke 

S68.4 Poškodbena amputacija v predelu zapestja in roke 

S68.8 Poškodbena amputacija drugih delov zapestja in roke 

S68.9 Poškodbena amputacija zapestja in roke, predel neopredeljen 

S69 Druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke 

S69.7 Multiple poškodbe zapestja in roke 

1907          

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S60–S68 

S69.8 Druge opredeljene poškodbe zapestja in roke 

S69.9 Neopredeljene poškodbe zapestja in roke 

 

POŠKODBE KOLKA IN STEGNA  
(S70–S79)  

 

Izključeno: obojestranska prizadetost kolka in stegna (T00–T07)  

 opekline in korozije (kemične opekline)  (T20–T31)  

 ozeblina (T33–T35) 

 poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen (T12–T13) 

 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S70 Površinska poškodba kolka in stegna 

1916 

S70.0 Udarnina kolka 

S70.1 Udarnina stegna 

S70.7 Multiple površinske poškodbe kolka in stegna 



 

 

S70.8 Druge površinske poškodbe kolka in stegna 

S70.81 Odrgnina  kolka in stegna 

S70.82 Podplutba  kolka in stegna 

S70.83 Pik žuželke kolka in stegna  

S70.84 Tujek kolka in stegna 

S70.88 Druge površinske poškodbe kolka in stegna 

S70.9 Površinska poškodba kolka in stegna, neopredeljena 

S71 Rana na kolku in stegnu 

1917 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom 

  odprta rana na kolku in stegnu BDO 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno 

kodo T89.0-. 

Izključeno:  poškodbena amputacija kolka in stegna (S78.-) 

S71.0 Rana na kolku 

S71.1 Rana na stegnu 

S71.7 Multiple rane na kolku in stegnu 

S71.8 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča 

S71.80 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča 

S71.81 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S72.-). 

S71.82 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S73.-). 

S72 Zlom stegnenice 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S72 uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S71.81 

S72.0 Zlom vratu stegnenice 

S72.00 Zlom vratu stegnenice, neopredeljen 

S72.01 Zlom vratu stegnenice, znotrajsklepni 



 

 

S72.02 Zlom vratu stegnenice, epifizeoliza 

S72.03 Zlom vratu stegnenice, subkapitalni 

S72.04 Zlom vratu stegnenice, osrednji del 
Transvertikalni BDO 

S72.05 Zlom vratu stegnenice, zunanji del 
Cervikotrohanterični predel 

S72.08 Zlom vratu stegnenice, drugo 
Zlom kolka BDO 

Glava stegnenice 

S72.1 Pertrohanterni zlom 

S72.10 Zlom trohanternega predela 
Veliki trohanter 

Mali trohanter 

Transtohaterni 

S72.11 Intertrohanterni zlom 

S72.2 Subtrohanterni zlom 

S72.3 Zlom diafize stegnenice 

S72.4 Zlom spodnjega dela stegnenice 

S72.40 Zlom spodnjega dela stegnenice, neopredeljen 

S72.41 Kondilarni zlom 

S72.42 Znotrajsklepni zlom 

S72.43 Suprakondilarni zlom 

S72.44 Interkondilarni zlom 
Zlom stegnenice v obliki črke T 

S72.7 Multipli zlomi stegnenice 

S72.8 Zlomi drugih delov stegnenice 

S72.9 Zlom stegnenice, del neopredeljen 

S73 Izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S73.0-  uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S71.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu kolčnega sklepa in vezi (S76) 



 

 

S73.0 Izpah kolka 

Akcetabulum 

Stegnenica, proksimalno 

S73.00 Izpah kolka, neopredeljen 

S73.01 Izpah kolka, zadnji 

S73.02 Izpah kolka, sprednji 

S73.08 Izpah kolka, drugi 

S73.1 Izvin in nateg kolka 

S73.10 Izvin in nateg kolka, neopredeljen 
Kolk BDO 

S73.11 Izvin in nateg iliofemoralne vezi 

S73.12 Izvin in nateg ishiokapsularne vezi 

S73.18 Izvin in nateg drugih vezi kolka 

S74 Poškodbe živcev v predelu kolka in stegna 

S74.0 Poškodba ishiadičnega živca v predelu kolka in stegna 

S74.1 Poškodba femoralnega živca v predelu kolka in stegna 

S74.2 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu kolka in stegna 

S74.7 Poškodbe več živcev v predelu kolka in stegna 

S74.8 Poškodba drugih živcev v predelu kolka in stegna 

S74.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu kolka in stegna 

S75 Poškodba krvnih žil v predelu kolka in stegna 

Izključeno:  poplitealna arterija (S85.0) 

S75.0 Poškodba femoralne arterije 

S75.1 Poškodba femoralne vene v predelu kolka in stegna 

S75.2 Poškodba vene safene magne v predelu kolka in stegna 

Izključeno:  vena safena magna BDO (S85.3) 

S75.7 Poškodba več krvnih žil v predelu kolka in stegna 

S75.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu kolka in stegna 



 

 

S75.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu kolka in stegna 

S76 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka in stegna 

Vključeno:  izvini in nategi 

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) kolka in stegna (S73.1) 

S76.0 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka 

S76.1 Poškodba mišice in tetive kvadricepsa 
Patelarna vez 

S76.2 Poškodba adduktorne mišice in tetive na stegnu 

S76.3 Poškodba mišice in tetive v posteriorni skupini mišic v predelu stegna 

S76.4 Poškodba drugih in neopredeljenih mišic in tetiv v predelu stegna 

S76.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu kolka in stegna 

S77 Crush poškodba kolka in stegna 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo 

vrsto poškodbe 

S77.0 Crush poškodba kolka 

S77.1 Crush poškodba stegna 

S77.2 Crush poškodba kolka s stegnom 

S78 Poškodbena amputacija kolka in stegna 

Izključeno:  poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen (T13.6) 

S78.0 Poškodbena amputacija v kolčnem sklepu 

S78.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolkom in kolenom 

S78.9 Poškodbena amputacija v kolku in stegnu, predel neopredeljen 

S79 Druge in neopredeljene poškodbe  kolka in stegna 

S79.7 Multiple poškodbe v kolku in stegnu 
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Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S70–S78 

S79.8 Druge opredeljene poškodbe kolka in stegna 

S79.9 Neopredeljena poškodba kolka in stegna 



 

 

 

POŠKODBE KOLENA IN GOLENI  
(S80–S89)  

 
Vključeno:  • zlom skočnega sklepa in maleolov 

• koleno 

• golen [noga] kot predel spodnje okončine med kolenom in gležnjem 

Izključeno: obojestranska prizadetost kolena in goleni (T00–T07)  

opekline in korozije (kemične opekline)  (T20–T31)  

ozeblina (T33–T35) 

poškodbe: 

•  skočnega sklepa in stopala, razen zloma v skočnem sklepu in maleolu (S90–S99) 

•  noge, predel neopredeljen (T12–T13) 

ugriz ali pik insektov, strupen (T63.4) 

S80 Površinska poškodba goleni 

1916 

Izključeno:  površinska poškodba skočnega sklepa in stopala (S90.-) 

S80.0 Udarnina kolena 

S80.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih goleni 
Podkolenska jama 

S80.7 Multiple površinske poškodbe goleni 

S80.8 Druge površinske poškodbe goleni 

Koleno 

Podkolenska jama 

S80.81 Odrgnina goleni 

S80.82 Podplutba goleni 

S80.83 Pik žuželke goleni 

S80.84 Tujek goleni 

S80.88 Druge površinske poškodbe goleni 

S80.9 Površinska poškodba goleni, neopredeljena 

S81 Rana na goleni 

1917 

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom 

 odprta rana na goleni BDO 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno 

kodo T89.0-. 



 

 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S82, uporabite 

dodatno kodo za odprto rano S81.81 ali  S91.81. 

 

Izključeno: rana na skočnem sklepu in stopalu (S91.–) 

poškodbena amputacija goleni (S88.–) 

 

S81.0 Rana na kolenu 

S81.7 Multiple rane na goleni 

S81.8 Rana na drugih delih goleni 

S81.81 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S82.-). 

S81.82 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S83.0-–S83.18) 

S81.88 Rana na drugih delih goleni 
Meča 

Poplitealna kotanja 

Golenica 

S81.9 Rana na goleni, del neopredeljen 

S82 Zlom goleni, vključno s skočnim sklepom 

Vključeno:  maleol 

Izključeno:  zlom stopala, razen skočnega sklepa (S92.-) 

S82.0 Zlom pogačice 
Pogačica 

S82.1 Zlom zgornjega dela golenice 

Tibialni(–a): 

•  kondili 

•  glava 

•  zgornji del 

•  tuber 

S82.11 Zlom zgornjega dela golenice z zlomom mečnice 

S82.18 Zlom zgornjega dela golenice, drugo 
Samo zgornji del golenice 

Zgornji del golenice, BDO 

S82.2 Zlom diafize golenice 



 

 

S82.21 Zlom diafize golenice z zlomom mečnice 

S82.28 Zlom diafize golenice, drugo 
Samo diafiza golenice 

Diafiza golenice, BDO 

Golenica, BDO 

S82.3 Zlom spodnjega dela golenice 

Izključeno:  notranji maleol (S82.5) 

S82.31 Zlom spodnjega dela golenice, z zlomom mečnice 

S82.38 Zlom spodnjega dela golenice, drugo 
Zlom samo spodnjega dela golenice 

Zlom spodnjega dela golenice, BDO 

S82.4 Zlom samo mečnice 

Izključeno:  distalne mečnice (S82.6) 

zlom mečnice z golenico, katerikoli del (S82.11, S82.21, S82.31) 

zunanji maleol (S82.6) 

S82.40 Zlom samo mečnice, neopredeljen 

S82.41 Zlom glavice mečnice 
Glava mečnice 

Vrat mečnice 

S82.42 Zlom diafize mečnice 
Mečnica, BDO 

S82.49 Zlom samo mečnice, multipli zlomi 

S82.5 Zlom notranjega maleola 
Golenica, vključno s(z): 

•  skočnim sklepom 

•  maleolom 

S82.6 Zlom zunanjega maleola  
Mečnica, vključno s(z): 

•  skočnim sklepom 

•  maleolom 

S82.7 Multipli zlomi goleni 

 Izključeno:  zlom golenice in mečnice: 

• spodnji del (S82.31) 

• diafizi (S82.21) 

• zgornji del (S82.11) 



 

 

S82.8 Zlomi drugih delov goleni 

S82.81 Bimaleolarni zlom 

S82.82 Trimaleolarni zlom 

S82.88 Drugi zlomi spodnjega dela goleni 
Gleženj BDO 

Maleol, BDO 

S82.9 Zlom goleni, del neopredeljen 

S83 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi kolena 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S83.0–S83.18  

uporabite dodatno kodo za odprto rano S81.82. 

Izključeno:  nestabilnost: 

•  kolena, notranja (M23.–) 

•  pogačice (M22.0–M22.3) 

izpah kolena: 

•  stari (M24.3) 

•  patološki (M24.3) 

•  ponavljajoči se (M24.4) 

     izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem delu noge (S86) 

S83.0 Izpah pogačice 

S83.1 Izpah kolena 

Tibiofibularni (sklep) 

S83.10 Izpah kolena, neopredeljen 

S83.11 Sprednji izpah kolena 
Zadnji izpah stegnenice, spodnji del 

S83.12 Zadnji izpah kolena 

S83.13 Medialni izpah kolena 

S83.14 Lateralni izpah kolena 

S83.18 Druge vrste izpah kolena 

S83.2 Ruptura meniskusa, sveža 

1319  

Ruptura v obliki ročaja košare: 

• BDO 

•  zunanjega meniskusa 

•  notranjega meniskusa 

Izključeno:  stara ruptura v obliki ročaja košare (M23.2-) 

S83.3 Ruptura sklepnega hrustanca na kolenu, sveža 

S83.4 Izvin in nateg, ki prizadene (fibularno)(tibialno) kolateralno vez kolena 

S83.40 Izvin in nateg neopredeljene kolateralne vezi kolena 
Pretrganje kolateralne vezi kolena BDO 

S83.41 Izvin in nateg zunanje kolateralne vezi kolena 

S83.42 Izvin in nateg notranje kolateralne vezi kolena 



 

 

S83.43 Strganina zunanje kolateralne vezi kolena 
Delna ali popolna strganina 

S83.44 Strganina notranje kolateralne vezi kolena 
Delna ali popolna strganina 

S83.5 Izvin in nateg, ki prizadene (prednjo)(zadnjo) križno vez kolena 

S83.50 Izvin in nateg neopredeljene križne vezi kolena 
Pretrganje križne vezi kolena BDO  

S83.51 Izvin in nateg sprednje križne vezi kolena 

S83.52 Izvin in nateg zadnje križne vezi kolena 

S83.53 Strganina sprednje križne vezi kolena 
Delna ali popolna strganina 

S83.54 Strganina zadnje križne vezi kolena 
Delna ali popolna strganina 

S83.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov kolena 
Tibiofibularni sklep in vez, zgornja 

Izključeno: izvin patelarne vezi (S76.1) 

S83.7 Poškodba več struktur v kolenu 
Poškodba (zunanjega)(notranjega) meniskusa v povezavi z (kolateralno)(križno) vezjo 

S84 Poškodba živcev v predelu goleni 

 Izključeno:  poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala (S94.-) 

S84.0 Poškodba tibialnega živca v predelu goleni 

S84.1 Poškodba peronealnega živca v predelu goleni 

S84.2 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu goleni 

S84.7 Poškodba več živcev v predelu goleni 

S84.8 Poškodba drugih živcev v predelu goleni 

S84.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu goleni 

S85 Poškodba krvnih žil v predelu goleni 

Izključeno:  poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala (S95.-) 

S85.0 Poškodba poplitealne arterije 

S85.1 Poškodba tibialne (prednje)(zadnje) arterije 

S85.2 Poškodba peronealne arterije 

S85.3 Poškodba vene safene magne v predelu goleni 
Vena safena magna BDO 

S85.4 Poškodba vene safene parve v predelu goleni 

S85.5 Poškodba poplitealne vene 

S85.7 Poškodba več krvnih žil v predelu goleni 

S85.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu goleni 

S85.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu goleni 



 

 

S86 Poškodba mišice in tetive v predelu goleni 

  Vključeno:  izvini in nategi 

Izključeno:  poškodba: 

 • mišice in tetive v predelu skočnega sklepa ali pod njim (S96.-) 

 • patelarna vez (S76.1) 

 izvini in nategi sklepov (vezi) (S83.-) 

S86.0 Poškodba Ahilove tetive 

S86.1 Poškodba drugih(-e) mišic(-e) in tetiv(-e) zadajšnje mišične skupine v predelu goleni 

S86.2 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) prednje mišične skupine v predelu goleni 

S86.3 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) peronealne mišične skupine v predelu goleni 

S86.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni 

S86.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu goleni 

S86.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu goleni 

S87 Crush poškodba goleni 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: crush poškodba skočnega sklepa in stopala (S97.-) 

     kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte 

samo vrsto poškodbe 

S87.0 Crush poškodba kolena 

S87.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov goleni 

S88 Poškodbena amputacija goleni 

 Izključeno:  poškodbena amputacija: 

•  skočnega sklepa in stopala (S98.–) 

•  noge, predel neopredeljen (T13.6) 

S88.0 Poškodbena amputacija v predelu kolena 

S88.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolenom in skočnim sklepom 

S88.9 Poškodbena amputacija goleni, predel neopredeljen 

S89 Druge in neopredeljene poškodbe goleni 

Izključeno:  druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala (S99.-) 

S89.7 Več poškodb goleni 
1907 

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S80–S88 

S89.8 Druge opredeljene poškodbe goleni 

S89.9 Neopredeljena poškodba goleni 

 

POŠKODBE SKOČNEGA SKLEPA IN STOPALA  
(S90–S99)  

Izključeno: obojestranska prizadetost skočnega sklepa in stopala (T00–T07) 



 

 

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

zlom skočnega sklepa in maleola (S82.–) 

ozeblina (T33–T35) 

poškodbe noge, predel neopredeljen (T12–T13) 

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4) 

S90 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala 

1916 

S90.0 Udarnina skočnega sklepa 

S90.1 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta 
Udarnina prsta(–ov) BDO 

S90.2 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta 

S90.3 Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala 

S90.7 Multiple površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala 

S90.8 Druge površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala 

S90.81 Odrgnina gležnja in stopala 

S90.82 Podplutba gležnja in stopala 

S90.83 Pik žuželke gležnja in stopala 

S90.84 Tujek gležnja in stopala 

S90.88 Druge površinske poškodbe gležnja in stopala 

S90.9 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala, neopredeljena 

S91 Rana na skočnem sklepu in stopalu 

1917 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

Izključeno:  poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala (S98.-) 

S91.0 Rana na skočnem sklepu 

S91.1 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta 
Rana na prstu(–ih) BDO 

S91.2 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta 

S91.3 Rana na drugih delih stopala 
Peta 

Rana na stopalu BDO 

S91.7 Multiple rane na skočnem sklepu in stopalu 

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-). 



 

 

S92 Zlom stopala, brez skočnega sklepa 

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S92.0-

S92.9 uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.81. 

Izključeno:  skočni sklep (S82.-) 

   maleol (S82.-) 

S92.0 Zlom petnice 
Petnica 

Os calcis 

S92.1 Zlom skočnice 
Skočnica (talus) 

S92.2 Zlom drugih(-e) nartnic(-e) 

S92.20 Zlom drugih(-e) nartnic(-e), neopredeljen 

S92.21 Zlom skafoidne kosti stopala 

S92.22 Zlom kuboidne kosti stopala 

S92.23 Zlom kuneiformne kosti stopala 

S92.28 Zlom drugih tarzalnih kosti 

S92.3 Zlom stopalnice 

S92.4 Zlom palca na nogi 

S92.5 Zlom kakega drugega prsta 

S92.7 Multipli zlomi stopala 

S92.9 Zlom stopala, neopredeljen 

S93 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu skočnega sklepa in stopala 

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S93.0–S93.3  

uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.82. 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu skočnega sklepa in stopala (S96) 

S93.0 Izpah skočnega sklepa 
Astragalus 

Mečnica, spodnji del 

Skočnica 

Golenica, spodnji del 

S93.1 Izpah prsta(-ov) 

S93.10 Neopredeljen izpah prsta na nogi 

S93.11 Izpah metatarzofalangealnega sklepa 

S93.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta na nogi 

S93.2 Ruptura vezi v predelu skočnega sklepa in stopala 

S93.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov stopala 

S93.30 Izpah stopala, neopredeljen 

S93.31 Izpah tarzalne kosti, neopredeljen sklep 



 

 

S93.32 Izpah midtarzalnega sklepa 

S93.33 Izpah tarzometatarzalnega sklepa 
Lisfrancov zlom-izpah 

S93.34 Izpah metatarzalne kosti, neopredeljen sklep 

S93.38 Izpah drugega dela stopala 

S93.4 Izvin in nateg skočnega sklepa 

Izključeno:  poškodba Ahilove tetive (S86.0) 

S93.40 Izvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen 

S93.41 Izvin in nateg deltoidnega ligamenta 
Notranja kolateralna (vez), gleženj 

S93.42 Izvin in nateg kalkaneofibularnega ligamenta 

S93.43 Izvin in nateg tibiofibularnega ligamenta 

S93.48 Izvin in nateg drugih delov skočnega sklepa 

S93.5 Izvin in nateg prsta(-ov) 
Interfalangealni (sklep(-i))  

Metatarzofalangealni (sklep(-i)) 

S93.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov stopala 
Nartna (vez)  

Tarzometatarzalna (vez) 

S94 Poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala 

S94.0 Poškodba zunanjega plantarnega živca 

S94.1 Poškodba notranjega plantarnega živca 

S94.2 Poškodba globokega peronealnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala 
Končna, zunanja veja globokega peronealnega živca 

S94.3 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala 

S94.7 Poškodba več živcev v predelu skočnega sklepa in stopala 

S94.8 Poškodba drugih živcev v predelu skočnega sklepa in stopala 

S94.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu skočnega sklepa in stopala 

S95 Poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala 

Izključeno:  poškodba posteriorne tibialne arterije in vene (S85.-) 

S95.0 Poškodba dorzalne arterije na stopalu 

S95.1 Poškodba plantarne arterije na stopalu 

S95.2 Poškodba dorzalne vene na stopalu 

S95.7 Poškodba več krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala 

S95.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala 

S95.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu skočnega sklepa in stopala 

S96 Poškodba mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala 



 

 

Vključeno: izvini in nategi 

Izključeno: poškodba Ahilove tetive (S86.0) 

  izvini in nategi sklepov (vezi) (S93.-) 

S96.0 Poškodba mišice in tetive dolgega fleksorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala 

S96.1 Poškodba mišice in tetive dolgega ekstenzorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopa 

S96.2 Poškodba intrinzične mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala 

S96.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala 

S96.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu skočnga sklepa in stopala 

S96.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala 

S97 Crush poškodba skočnega sklepa in stopala 

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5) 

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte 

samo vrsto poškodbe 

S97.0 Crush poškodba skočnega sklepa 

S97.1 Crush poškodba prsta(-ov) na nogi 

S97.8 Crush poškodba drugih delov skočnega sklepa in stopala 
Crush poškodba stopala BDO 

S98 Poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala 

S98.0 Poškodbena amputacija v predelu skočnega sklepa in stopala 

S98.1 Poškodbena amputacija enega prsta 

S98.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov na nogi 

S98.3 Poškodbena amputacija drugih delov stopala 
Kombinirana poškodbena amputacija prsta(-ov) in drugih delov stopala 

S98.4 Poškodbena amputacija stopala, predel neopredeljen 

S99 Druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala 

S99.7 Multiple poškodbe skočnega sklepa in stopala 

1907  

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S90–S98 

S99.8 Druge opredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala 

S99.9 Neopredeljena poškodba skočnega sklepa in stopala 

 

POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ)  
(T00–T07)  

Vključeno: obojestranska prizadetost udov istega telesnega področja poškodbe, ki po tipu prizadenjo dve ali več telesnih 

področij, uvrščene znotraj S00–S99 

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

 ozeblina (T33–T35) 

 ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4) 



 

 

 multiple poškodbe, ki zajemajo samo eno telesno področje – glej odsek S 

 sončna opeklina (L55.–) 

T00 Površinske poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij 

1916 

T00.0 Površinske poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat 
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S00.– in S10.– 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a)  (T00.8) 

T00.1 Površinske poškodbe, ki zajemajo prsni koš in trebuh, spodnji del hrbta in medenico 
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S20.–, S30.– in T09.0 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8) 

T00.2 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov) 
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S40.–, S50.–, S60.– in T11.0 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi: 

• spodnji(-e) ud(-e) (T00.6) 

• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8) 

T00.3 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S70.–, S80.–, S90.– in T13.0 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi: 

• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8) 

• zgornji(-e) ud(-e) (T00.6) 

T00.6 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T00.2 in T00.3 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8) 

T00.8 Površinske poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij 

T00.9 Multiple površinske poškodbe, neopredeljene 
Multiple(-i): 

• odrgnine    }  

• mehurji (neopeklinski)  }  

• modrice   } BDO 

• udarnine   }  

• podlivi krvi (hematomi) }  

• piki žuželk  (nestrupeni) }  

T01 Rane, ki zajemajo več telesnih področij 

1917 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.-. 

Izključeno:  poškodbene amputacije, ki zajemajo več telesnih področij (T05.-) 

T01.0 Rana, ki zajema glavo in vrat 
Rana na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S01.– in S11.– 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8) 

T01.1 Rane, ki zajemajo prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico 
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S21.–, S31.– in T09.1 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a)  (T01.8) 

T01.2 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov) 
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S41.–, S51.–, S61.– in T11.1 



 

 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi: 

•  spodnji(-e) ud(-e) (T01.6) 

•  prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8) 

T01.3 Rane, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S71.–, S81.–, S91.– in T13.1 

Izključeno:  kadar poškodbe zajemajo tudi: 

•  prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico(T01.8) 

•  zgornji(-e) ud(-e) (T01.6) 

T01.6 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T01.2 in T01.3 

Izključeno:  kadar rane zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8) 

T01.8 Rane, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij 
1907 

T01.9 Multiple rane, neopredeljene 
Multipli(–e): 

• živalski ugrizi }  

•  ureznine  } BDO 

•  raztrganine                 }  

•  vbodlin                  }  

T02 Zlomi, ki  zajemajo več telesnih področij 

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T02 

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega. 

0   zaprt 

1   odprt 

 

T02.0 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S02.– in S12.– 

Izključeno:  kadar zlomi zajemajo tudi drugo(-a) telesno(a-) področje(-a)  (T02.8) 

T02.1 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S22.–, S32.– in T08.0 

Izključeno:  kadar so kombinirani še z zlomi: 

• uda(-ov) (T02.7) 

• drugih telesnih področij (T02.8) 

T02.2 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.–  in T10 enega od zgornjih udov 

Izključeno:  kadar so kombinirani še z zlomi: 

• spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6) 

• drugega zgornjega uda (T02.4) 

• prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7) 

T02.3 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.– in T12 enega od spodnjih udov 

Izključeno:  kadar so kombinirani še z zlomi: 

•  drugega spodnjega uda (T02.5) 

•  prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7) 

•  zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6) 

T02.4 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov 



 

 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.–  in T10 in so opredeljeni kot obojestranski 

Izključeno:  kadar so kombinirani še z zlomi: 

•  spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6) 

•  prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7) 

T02.5 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov 

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.–  in T12 in so opredeljeni kot obojestranski 

Izključeno:  kadar so kombinirani še z zlomi: 

•  prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7) 

•  zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6) 

T02.6 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov) 

Izključeno:  kadar so kombinirani z zlomi prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7) 

T02.7 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i) 

 

T02.8 Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij 

 

T02.9 Multipli zlomi, neopredeljeni 

 

T03 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več telesnih področij 

T03.0 Izpahi izvini in nategi, ki prizadenejo glavo in vrat 
Izpahi izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S03.– in S13.– 

Izključeno:  kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) predela(-ov) (T03.8) 

T03.1 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico 
Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S23.–, S33.– in T09.2 

Izključeno:  kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) področja(-ij)(T03.8) 

T03.2 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov) 
Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S43.–, S53.–, S63.– in T11.2 

Izključeno:  kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na: 

• spodnjem(-ih) udu(-ih) (T03.4) 

• prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici 

T03.3 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S73.–, S83.–, S93.–, in T13.2 

Izključeno:  kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na: 

• prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici (T03.8) 

• zgornjem(-ih) udu(-ih) (T03.4) 

T03.4 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega (-ih) uda (-ov) in zgornjega (-ih) 
uda (-ov)  

 Izključeno:  kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na prsnem košu, spodnjem delu hrbta in 

medenici (T03.8) 

T03.8 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij 

T03.9 Multipli izpahi, izvini in nategi, neopredeljeni 

T04 Crush poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij 



 

 

T04.0 Crush poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat 
Crush poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S07.– in S17.– 

Izključeno:  ki zajemajo drugo(-a) telesno(-a) področje(-a)  (T04.8) 

T04.1 Crush poškodbe, ki zajemajo prsni koš s trebuhom, spodnjim delom hrbta in medenico 
Crush poškodba: 

•  na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S28.– in S38.– 

•  trupa BDO 

Izključeno:  kadar prizadenejo: 

•  druga telesna področja (T04.8) 

•  ude (T04.7) 

T04.2 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov) 
Crush poškodba: 

•  na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S47.–, S57.– in S67.– 

•  zgornjega uda BDO 

Izključeno:  kadar prizadene: 

•  prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T04.7) 

•  spodnji(-e) ud(-e) (T04.4) 

T04.3 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) 
Crush poškodba: 

•  na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S77.–, S87.– in S97.– 

•  spodnjega uda BDO 

Izključeno:  kadar prizadenejo: 

•  prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T04.7) 

•  zgornji(-e) ud(-e) (T04.4) 

T04.4 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) in zgornjega(-ih) uda(-ov) 

Izključeno:  kadar prizadenejo prsni koš s trebuhom, spodnji del hrbta in medenico (T04.7) 

T04.7 Crush poškodbe prsnega koša s trebuhom, spodnjega dela hrbta in medenice z udom(-i) 

T04.8 Crush poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij 

T04.9 Multiple crush poškodbe, neopredeljene 

T05 Poškodbena amputacija, ki zajema več telesnih področij 

Vključeno:  odtrganje, ki zajema več telesnih področij 

Izključeno:  dekapitacija (S18) 

   rane, ki zajemajo več telesnih področij (T01.–) 

   poškodbena amputacija: 

  • zgornjega uda BDO (T11.6) 

  • spodnjega uda BDO (T13.6) 

  • trupa BDO (T09.6) 

T05.0 Poškodbena amputacija obeh rok 

T05.1 Poškodbena amputacija ene roke in drugega zgornjega uda (kateri koli predel, razen roke) 

T05.2 Poškodbena amputacija obeh zgornjih udov (kateri koli predel) 

T05.3 Poškodbena amputacija obeh stopal 

T05.4 Poškodbena amputacija enega stopala in drugega spodnjega uda (kateri koli predel, razen 
stopala) 

T05.5 Poškodbena amputacija obeh spodnjih udov (kateri koli predel) 

T05.6 Poškodbena amputacija zgornjih in spodnjih udov, katera koli kombinacija (kateri koli predel) 



 

 

T05.8 Poškodbene amputacije, ki prizadenejo druge kombinacije telesnih področij 
Prerezanje: 

•  trebuha 

•  prsnega koša 

T05.9 Multiple poškodbene amputacije, neopredeljene 

T06 Druge poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij, ki niso uvrščene drugje 

T06.0 Poškodbe možganov in možganskih živcev s poškodbami živcev in hrbtnega mozga v 
predelu vratu 

 Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v S04.– in S06.– s poškodbami, ki jih lahko uvrstimo v S14.– 

T06.1 Poškodbe živcev in hrbtnega mozga, ki zajemajo več drugih telesnih področij 

T06.2 Poškodbe živcev, ki zajemajo več telesnih področij 
Multiple poškodbe živcev BDO 

Izključeno:  s prizadetostjo hrbtnega mozga (T06.0–T06.1) 

T06.3 Poškodbe krvnih žil, ki zajemajo več telesnih področij 

T06.4 Poškodbe mišic in tetiv, ki zajemajo več telesnih področij 

T06.5 Poškodbe prsnih organov s trebušnimi organi in organi v medenici 

T06.8 Druge opredeljene poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij 

T07 Neopredeljene multiple poškodbe 

Izključeno:  poškodba BDO (T14.9) 

 

POŠKODBE NA NEOPREDELJENEM DELU TRUPA, UDA ALI TELESNEGA 
PODROČJA  
(T08–T14)  

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

ozeblina (T33–T35) 

poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij (T00–T07) 

ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4) 

T08 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen 

Izključeno:  multipli zlomi hrbtenice, predel neopredeljen (T02.1) 

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T08. 

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt. 

0   zaprt 

1    odprt 

T09 Druge poškodbe hrbtenice in trupa, predel neopredeljen 

Izključeno: crush poškodba trupa BDO (T04.1)  

  multiple poškodbe na trupu (T00–T06)  

  prerezanje trupa (T05.8) 

T09.0 Površinska poškodba trupa, predel neopredeljen 

T09.00 Neopredeljena površinska poškodba trupa, predel neopredeljen 



 

 

T09.01 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo 

T09.02 Podplutba trupa, neopredeljen nivo 

T09.03 Pik žuželke trupa, neopredeljen nivo 

T09.04 Tujek trupa, neopredeljen nivo 

T09.05 Udarnina trupa, neopredeljen nivo 

T09.08 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo, drugo 

T09.1 Rana na trupu, predel neopredeljen 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

T09.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na trupu 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu ramena in zgornjega dela roke (T09.5) 

T09.3 Poškodba hrbtnega mozga, predel neopredeljen 
Popolna poškodba hrbtenjače BDO 

Nepopolna poškodba hrbtenjače: 

• sindrom sprednjega dela hrbtenjače 

• sindrom centralnega dela hrbtenjače 

• BDO 

• sindrom zadnjega dela hrbtenjače 

T09.4 Poškodba neopredeljenega živca, živčne korenine in pleteža na trupu 

T09.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na trupu 
Izvin in nateg mišice in tetive 

T09.6 Poškodbena amputacija na trupu, predel neopredeljen 

T09.8 Druge opredeljene poškodbe trupa, predel neopredeljen 

T09.9 Neopredeljena poškodba trupa, predel neopredeljen 

T10 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen 

Izključeno:  multipli zlomi zgornjega uda, predel neopredeljen (T02.-) 
 

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T10. 

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt. 

0   zaprt 

1   odprt 

T11 Druge poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen 

Izključeno: crush poškodba zgornjega uda BDO (T04.2) 

  zlom zgornjega uda, predel neopredeljen (T10) 

  poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06) 

T11.0 Površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.00 Neopredeljena površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.01 Odrgnina zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.02 Podplutba zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.03 Pik žuželke zgornjega uda, predel neopredeljen 



 

 

T11.04 Tujek zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.05 Udarnina zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.08 Druga površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.1 Rana na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T11.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T11.3 Poškodba neopredeljenega živca na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T11.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T11.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na zgornjem udu, predel neopredeljen 
Izvin in nateg mišice in tetive 

T11.6 Poškodbena amputacija zgornjega uda, predel neopredeljen 

T11.8 Druge opredeljene poškodbe na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T11.9 Neopredeljena poškodba na zgornjem udu, predel neopredeljen 

T12 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen 

Izključeno:  multipli zlomi spodnjega uda, predel neopredeljen (T02.-) 

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T12. 

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt. 

0 zaprt 

1 odprt 

T13 Druge poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen 

Izključeno: crush poškodba spodnjega uda BDO (T04.3)  

  zlom spodnjega uda, predel neopredeljen (T12)  

  poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06) 

T13.0 Površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.00 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.01 Odrgnina spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.02 Podplutba spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.03 Pik žuželke spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.04 Tujek spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.05 Udarnina spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.08 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.1 Rana na spodnjem udu, predel neopredeljen 

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

T13.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na spodnjem udu, predel neopredeljen 

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem udu (T13.5) 

T13.3 Poškodba neopredeljenega živca na spodnjem udu, predel neopredeljen 

T13.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na spodnjem udu, predel neopredeljen 



 

 

T13.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na spodnjem udu, predel neopredeljen 
Izvin in nateg 

T13.6 Poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen 

T13.8 Druge opredeljene poškodbe na spodnjem udu, predel neopredeljen 

T13.9 Neopredeljena poškodba na spodnjem udu, predel neopredeljen 

T14 Poškodba na neopredeljenem področju telesa 

Izključeno:  poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T07) 

T14.0 Površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa 

Izključeno:  multiple površinske poškodbe BDO (T00.9) 

T14.00 Neopredeljena površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa 

T14.01 Odrgninana neopredeljenem področju telesa 

T14.02 Podplutba na neopredeljenem področju telesa 

T14.03 Pik žuželke na neopredeljenem področju telesa 

T14.04 Tujek na neopredeljenem področju telesa 

T14.05 Udarnina na neopredeljenem področju telesa 

T14.08 Druga površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa 

T14.1 Rana na neopredeljenem področju telesa 
Ugriz živali                                               }  

Urez     }  

Raztrganina                                               } BDO 

Rana     }  

Vbodna rana po (s penetrirajočim) tujkom }  

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite 

dodatno kodo T89.0-. 

Izključeno:  Multiple: 

• rane BDO (T01.9) 

• poškodbene amputacije BDO (T05.9) 

poškodbena amputacija BDO (T14.7) 

T14.2 Zlom na neopredeljenem področju telesa 

Zlomi: 

• BDO 

•  zaprti BDO 

•  izpahnjeni BDO 

•  premaknjeni BDO 

•  odprti BDO 

Izključeno:  multipli zlomi BDO (T02.9) 

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T14.2.  

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt. 

0 zaprt 

1 odprt 

 

T14.3 Izpah, izvin in nateg na neopredeljenem področju telesa 
Odluščenje         }    { 

Raztrganje         }    { 



 

 

Izvin         }    { 

Nateg                        }    { 

Poškodben(–a, –o):   }  sklepa (ovojnice) vezi   {  BDO 

•  hemartros           }                                    { 

•  ruptura           }                                    { 

•  subluksacija         }                     {   

•  odtrganje           }                     {   

Izključeno:  multipli izpahi, izvini in nategi BDO (T03.9) 
   Zvin in izpah mišic(-e) in tetiv(-e) BDO (T14.6) 

T14.4 Poškodba živca(-ev) na neopredeljenem področju telesa 
Poškodba živca BDO  

Poškodbena:  

prekinitev živca BDO 

hematomielija BDO 

paraliza (prehodna) BDO 

Izključeno:  multiple poškodbe živcev BDO (T06.2) 

T14.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) na neopredeljenem področju telesa 
Izpuljenje     }  

Prerezanje     }  

Poškodba     }  

Raztrganje    } krvnih(-e) žil(-e) BDO 

Poškodbena(–i):   } 

•  anevrizma ali fistula (arteriovenozna) }  

•  arterijski hematom                                }  

•  ruptura                                                }  

Izključeno:  multiple poškodbe krvnih žil BDO (T06.3) 

T14.6 Poškodba mišic in tetiv na neopredeljenem področju telesa 
Izpuljenje    }  

Prerezanje    }  

Poškodba                 } mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO 

Raztrganje    }  

Zvin in izpah    }  

Poškodbena ruptura  }  

Izključeno:  multiple poškodbe mišic in tetiv BDO (T06.4) 

T14.7 Crush poškodbe in poškodbena amputacija na neopredeljenem področju telesa 
Crush poškodba BDO  

Poškodbena amputacija BDO 

Izključeno:  multiple: 

• crush poškodbe BDO (T04.9) 

• poškodbene amputacije BDO (T05.9) 

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte 

samo vrsto poškodbe 

T14.8 Druge poškodbe na neopredeljenem področju telesa 

T14.9 Poškodba, neopredeljena 

Izključeno:  multiple poškodbe BDO (T07) 



 

 

UČINKI TUJKA, KI JE VSTOPIL SKOZI NARAVNO TELESNO ODPRTINO  
(T15–T19)  

Izključeno:  tujek: 

  •  nenamerno puščen v operativni rani (T81.5) 

  •  v vbodni rani – glej rana po telesnih področjih 

  •  zaostal, v mehkem tkivu (M79.5) 

  iver, brez večje rane – glej površinska poškodba po telesnih področjih 

T15 Tujek v zunanjem delu očesa 

Izključeno: tujek v penetrantni rani: 

 • orbite in zrkla: 

 • BDO (S05.4–S05.5) 

 • zaostali (stari) (H05.5, H44.6 – H44.7) 

 zaostali tujek v veki (H02.8) 

T15.0 Tujek v roženici 

T15.1 Tujek v veznični vrečki 

T15.8 Tujek v drugih in multiplih delih zunanjega očesa 
Tujek v solznem izvodilu 

T15.9 Tujek v zunanjem očesu, del neopredeljen 

T16 Tujek v ušesu 

Sluhovod 

T17 Tujek v dihalih 

Vključeno:  dušenje zaradi tujka zadušitev zaradi: 

  •  hrane (izbruhane) 

  •  sluzi 

  vdihanje tekočine ali izbruhane vsebine BDO 

T17.0 Tujek v nosnem sinusu 

T17.1 Tujek v nosnici 
Nos BDO 

T17.2 Tujek v žrelu 
Nazofarinks  

Vrat BDO  

T17.3 Tujek v larinksu 

T17.4 Tujek v sapniku 

T17.5 Tujek v bronhiju 

T17.8 Tujek v drugih in multiplih delih dihal 
Bronhioli 

Pljuča 

T17.9 Tujek v dihalih, del neopredeljen 

T18 Tujek v prebavilih 

Izključeno:  tujek v žrelu (T17.2) 

T18.0 Tujek v ustih 



 

 

T18.1 Tujek v požiralniku 

T18.2 Tujek v želodcu 

T18.3 Tujek v tankem črevesu 

T18.4 Tujek v debelem črevesu 

T18.5 Tujek v rektumu in anusu 
Rektosigmoidni del 

T18.8 Tujek v drugih in multiplih delih prebavil 

T18.9 Tujek v prebavilih, del neopredeljen 
Prebavila BDO  

Pogoltnjeni tujek BDO 

T19 Tujek v urogenitalnem traktu 

Izključeno:  kontracepcijsko sredstvo (intrauterino)(vaginalno): 

• mehanični zaplet (T83.3) 

• njegova prisotnost (Z97.5) 

T19.0 Tujek v uretri 

T19.1 Tujek v sečnem mehurju 

T19.2 Tujek v vulvi in vagini 

T19.3 Tujek v maternici (katerem koli delu) 

T19.8 Tujek v drugih in multiplih delih urogenitalnega trakta 

T19.9 Tujek v  urogenitalnem traktu, del neopredeljen 

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

Vključeno:  Opekline (termične) zaradi: 

  •  elektičnih ogrevalnih naprav 

  •  električnega toka 

  •  plamena 

  •  trenja 

  •  vročega zraka in vročih plinov 

  •  vročih predmetov 

  •  svetlobe 

  •  sevanja 

  kemične opekline [korozije] (zunanje)(notranje) 

  oparine 

Izključeno: eritem [dermatitis] zaradi gretja (L59.0) 

 s sevanjem povezane aktinične spremembe kože in podkožja (L55– L59) 

 sončna opeklina (L55.–) 

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA POVRŠINI TELESA, 
OPREDELJENE PO MESTU 
(T20–T25)  
1911 

T20 Opeklina in korozija (kemična opeklina) glave in vratu 

Vključeno:  uho (katerikoli del) 

  oko z drugimi deli obraza, glava in vrat ustnice 

  nos (pretin) 

  skalp [katerikoli del] 



 

 

  sence (področje) 

Izključeno:  Opeklina in korozija (kemična opeklina): 

  •  omejena na oko in adnekse (T26.–) 

  •  ust in žrela (T28.–) 

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 

T21 Opeklina in korozija (kemična opeklina) trupa 

Vključeno:  trebušna stena anus 

  hrbet [katerikoli del] 

  dojka  

  zadnjica 

  stena prsnega koša  

  bok 

  dimlje 

  interskapularno področje  

  labium (majus)(minor) 

  penis 

  perinej  

  skrotum  

  testis 

  vulva 

Izključeno:  opeklina in korozija (kemična opeklina): 

• pazduhe (T22.–) 

• skapularno področje (T22.–)  

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T21:  

  0  na trupu, neopredeljena lokacija 

  1  na dojki  

  2  na steni prsnega koša, izključena dojka 

  3  na trebušni steni    
  Bok     

  Dimlje 

  4  na hrbtu    
  Zadnjica     

  Interskapularno področje 

  5  spolovilih    
  Labium (majus)(minor)     

  Penis     

  Perinej    

  Skrotum     

  Testis     

  Vulva 

  9  na drugih neopredeljenih mestih na trupu 
   Anus 

T21.0 Opeklina neopredeljene stopnje na trupu 

 

T21.1 Epidermalna opeklinska rana na trupu 

 

T21.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na trupu 



 

 

 

T21.3 Subdermalna opeklinska rana na trupu 

 

T22 Opeklina in korozija (kemična opeklina) na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki 

Vključeno:  zgornji ud [kateri koli del, razen zapestja in same roke] 

  pazduha 

  skapularno področje 

Izključeno:  opeklina in korozija (kemična opeklina): 

• interskapularnega področja (T21.–) 

• zapestja in same roke (T23.–) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T22:  

  0  na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto 

  1  na podlakti in komolcu 

  2  na nadlakti in rami 
  Pazduha     

  Skapularno področje     

  Rama 

T22.0 Opeklina neopredeljene stopnje na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki 

 

T22.1 Epidermalna opeklinska rana na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki 

 

T22.2 Povrnja dermalna opeklinska na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki 

 

T22.3 Subdermalna opeklinska rana na rami, zgornjem udu, razen na zapestju in roki 

 

T23 Opeklina in korozija (kemična opeklina) na zapestju in roki 

Vključeno:  prst (noht) 

 dlan 

 palec (noht) 

T23.0 Opeklina neopredeljene stopnje na zapestju in roki 

T23.1 Epidermalna opeklinska rana na zapestju in roki 

T23.2 Povrnja dermalna opeklinska na zapestju in roki 

T23.3 Subdermalna opeklinska rana na zapestju in roki 

T24 Opeklina in korozija na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu 

Vključeno:  spodnji ud [kateri koli del razen skočnega sklepa in samega stopala] 

Izključeno:  termična in kemična opeklina skočnega sklepa in samega stopala (T25.-) 

T24.0 Opeklina neopredeljene stopnje na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu 

T24.1 Epidermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu 



 

 

T24.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in 
stopalu 

T24.3 Subdermalna opeklinska na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu 

T25 Opeklina in korozija (kemična opeklina) na skočnem sklepu in stopalu 

Vključeno:  prst(-i) 

T25.0 Opeklina neopredeljene stopnje na skočnem sklepu in stopalu 

T25.1 Epidermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu 

T25.2 Povrhnja dermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu in korozija (kemičnopeklina) 

T25.3 Subdermalna opeklinska na skočnem sklepu in stopalu 

 

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE), OMEJENE NA OKO IN NOTRANJE 
ORGANE  
(T26–T28)  
1911 

T26 Opeklina in korozija (kemična opeklina), omejena na oko in adnekse 

T26.0 Opeklina veke in periokularnega predela 

T26.1 Opeklina roženice in veznične gube 

T26.2 Opeklina s posledično rupturo in uničenjem zrkla 

T26.3 Opeklina drugih delov očesa in adneksov 

T26.4 Opeklina očesa in adneksov, predel neopredeljen 

T27 Opeklina in korozija (kemična opeklina) dihal 

T27.0 Opeklina grla in sapnika 

T27.1 Opeklina, ki prizadene grlo in sapnik s pljuči 

Izključeno:  blast poškodba (T70.8) 

T27.2 Opeklina drugih delov dihal 
Prsna votlina 

T27.3 Opeklina dihal, predel neopredeljen 

T28 Opeklina in korozija (kemična opeklina) drugih notranjih organov 

T28.0 Opeklina ust in žrela 

T28.1 Opeklina požiralnika 

T28.2 Opeklina drugih delov prebavil 

T28.3 Opeklina notranjih urogenitalnih organov 

T28.4 Opeklina drugih in neopredeljenih delov notranjih organov 



 

 

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA VEČ IN NEOPREDELJENIH 
PODROČJIH TELESA  
(T29–T31)  

T29 Opekline in korozije (kemične opekline) na več področjih telesa 

Vključeno:  opekline in korozije (kemične opekline), ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij T20–T28 

T29.0 Opekline na več področjih, stopnja neopredeljena 
Multiple opekline BDO 

T29.1 Opekline na več področjih, nobena globja od prve stopnje 

T29.2 Opekline na več področjih, nobena globja od druge stopnje 

T29.3 Opekline na več področjih, od katerih je najmanj ena tretje stopnje 

T30 Opekline in korozije (kemične opekline) na neopredeljenem področju telesa 

Izključeno:  opeklina in korozija (kemična opeklina) z opredeljeno velikostjo prizadete telesne površine (T31) 

T30.0 Opeklina na neopredeljenem področju, stopnja neopredeljena 
Opeklina BDO 

T30.1 Epidermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa 
Opeklina prve stopnje BDO 

T30.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa 
Opeklina druge stopnje BDO 

T30.3 Subdermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa 
Opeklina tretje stopnje BDO 

T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine 

1911 

Opomba:  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 

T31.0 Opekline, ki prizadenejo manj kot 10 % telesne površine 

[0]  

T31.1 Opekline, ki prizadenejo 10-19 % telesne površine 

[0-1]  

T31.2 Opekline, ki prizadenejo 20-29 % telesne površine 

 [0-2] 



 

 

T31.3 Opekline, ki prizadenejo 30-39 % telesne površine 

[0-3] 

T31.4 Opekline, ki prizadenejo 40-49 % telesne površine 

[0-4] 

T31.5 Opekline, ki prizadenejo 50-59 % telesne površine 

[0-5] 

T31.6 Opekline, ki prizadenejo 60-69 % telesne površine 

[0-6] 

T31.7 Opekline, ki prizadenejo 70-79 % telesne površine 

[0-7] 

T31.8 Opekline, ki prizadenejo 80-89 % telesne površine 

 [0-8] 

T31.9 Opekline, ki prizadenejo 90 % telesne površine ali več 

[0-9] 

 

OZEBLINA 
(T33–T35)  

Izključeno:  podhladitev in drugi učinki znižane temperature (T68–T69) 

T33 Površinska ozeblina 

Vključeno:  ozeblina z nekrozo dela debeline kože 

Izključeno:  površinska ozeblina, ki prizadene več telesnih področij (T35.0) 

T33.0 Površinska ozeblina na glavi 

T33.1 Površinska ozeblina na vratu 

T33.2 Površinska ozeblina na prsnem košu 

T33.3 Površinska ozeblina na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici 

T33.4 Površinska ozeblina na zgornjem udu 

Izključeno:  površinska ozeblina samo na zapestju in roki (T33.5) 

T33.5 Površinska ozeblina na zapestju in roki 

T33.6 Površinska ozeblina na kolku in stegnu 

T33.7 Površinska ozeblina na kolenu in goleni 

Izključeno:  površinska ozeblina samo na skočnem sklepu in stopalu (T33.8) 

T33.8 Površinska ozeblina na skočnem sklepu in stopalu 

T33.9 Površinska ozeblina na drugih in neopredeljenih mestih 
Površinska ozeblina: 

• BDO 

•  spodnjega uda BDO 

•  trupa BDO 



 

 

T34 Ozeblina z nekrozo tkiva 

Izključeno:  ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa (T35.1) 

T34.0 Ozeblina z nekrozo tkiva na glavi 

T34.1 Ozeblina z nekrozo tkiva na vratu 

T34.2 Ozeblina z nekrozo tkiva na prsnem košu 

T34.3 Ozeblina z nekrozo tkiva na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici 

T34.4 Ozeblina z nekrozo tkiva na zgornjem udu 

Izključeno:  ozeblina z nekrozo tkiva samo na zapestju in roki (T34.5) 

T34.5 Ozeblina z nekrozo tkiva na zapestju in roki 

T34.6 Ozebline z nekrozo tkiva na kolku in stegnu 

T34.7 Ozebline z nekrozo na kolenu in golen 

Izključeno:  ozeblina z nekrozo tkiva samo na skočnem sklepu in stopalu (T34.8) 

T34.8 Ozeblina z nekrozo tkiva na skočnem sklepu in stopalu 

T34.9 Ozeblina z nekrozo tkiva na drugih in neopredeljenih mestih 
Ozeblina z nekrozo tkiva: 

• BDO 

•  spodnjega uda BDO 

•  trupa BDO 

T35 Ozeblina, ki prizadene več področij telesa, in neopredeljena ozeblina 

T35.0 Površinska ozeblina, ki prizadene več področij telesa 
Multiple površinske ozebline BDO 

T35.1 Ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa 
Multiple ozebline z nekrozo tkiva BDO 

T35.2 Neopredeljena ozeblina na glavi in vratu 

T35.3 Neopredeljena ozeblina na prsnem košu, trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici 
Ozeblina na trupu BDO 

T35.4 Neopredeljena ozeblina na zgornjem udu 

T35.5 Neopredeljena ozeblina na spodnjem udu 

T35.6 Neopredeljena ozeblina, ki prizadene več področij telesa 
Multiple ozebline BDO 

T35.7 Neopredeljena ozeblina na neopredeljenem mestu 
Ozeblina BDO 

 

ZASTRUPITEV Z DROGAMI, ZDRAVILI IN BIOLOŠKIMI SNOVMI  
(T36–T50)  
1901 

Vključeno:   predoziranje teh snovi 

  neprava snov, dana ali vzeta po pomoti 

Izključeno:   škodljivi učinki [»preobčutljivost«, »reakcija«, itd.] prave snovi, dane primerno; taki primeri naj se uvrstijo   

skladno z naravo škodljivih učinkov, kot: 

   •  gastritis zaradi aspirina (K29.–) 



 

 

   •  bolezni krvi (D50–D76) 

   •  dermatitis: 

   •  kontaktni (L23–L25) 

   •  zaradi interno vzetih snovi (L27.–) 

   •  nefropatija (N14.0–N14.2) 

   •  neopredeljen škodljivi učinek droge (T88.7) 

   reakcija na drogo in zastrupitev, ki prizadene plod in novorojenčka (P00–P96) 

   zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55) 

   patološka zastrupitev z drogo (F10–F19) 

   zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19) 

T36 Zastrupitev s sistemskimi antibiotiki 

Izključeno: antibiotiki: 

 •  antineoplastični (T45.1) 

 •  uporabljeni lokalno NUD (T49.0) 

 •  z omejeno uporabo za: 

 • ušesa, nos in grlo (T49.6) 

 • oko (T49.5) 

T36.0 Penicilini 

T36.1 Cefalosporini in drugi b-laktamski antibiotiki 

T36.2 Skupina kloramfenikola 

T36.3 Makrolidi 

T36.4 Tetraciklini 

T36.5 Aminoglikozidi 
Streptomicin 

T36.6 Rifamicini 

T36.7 Protiglivični antibiotiki, uporabljeni sistemsko 

T36.8 Drugi sistemski antibiotiki 

T36.9 Sistemski antibiotik, neopredeljen 

T37 Zastrupitev z drugimi sistemskimi protimikrobnimi (antiinfektivnimi) in protiparazitskimi sredstvi 

Izključeno:  antiinfektivi: 

  • uporabljani lokalno NUD (T49.0) 

  • lokalno uporabljani za: 

  • ušesa, nos in grlo (T49.6) 

  •  oko (T49.5) 

T37.0 Sulfonamidi 

T37.1 Zdravila proti mikobakteriji 

Izključeno:  rifamicini (T36.6) 

  streptomicin (T36.5) 

T37.2 Antimalariki in zdravila, ki učinkujejo na druge protozoje v krvi 

Izključeno:  derivati hidroksikinolina (T37.8) 

T37.3 Druga zdravila proti protozojem 

T37.4 Antihelmintiki 

T37.5 Zdravila proti virusom 
 

Izključeno:  amantadin (T42.8) 



 

 

  citarabin (T45.1) 

T37.8 Druga opredeljena sistemska protivnetna in protiparazitska sredstva 
Derivati hidroksikinolina 

Izključeno:  zdravila proti malariji (T37.2) 

T37.9 Sistemsko antiinfektivno in protiparazitsko sredstvo, neopredeljeno 

T38 Zastrupitev s hormoni, sintetičnimi nadomestili in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (T50.0) 

 hormoni oksitoksina (T48.0) 

 paratireoidni hormoni in derivati (T50.9) 

T38.0 Glukokortikoidi in analogna sintetična sredstva 

Izključeno:  glukokortikoidi, z omejeno uporabo (T49.-) 

T38.1 Hormoni ščitnice in njihova nadomestila 

T38.2 Antitiroidna zdravila 

T38.3 Insulin in oralna hipoglikemična (antidiabetična) zdravila 

T38.4 Oralni kontraceptivi 
Preparati z več sestavinami in eno samo sestavino 

T38.5 Drugi estrogeni in progestogeni 
Mešanice in nadomestki 

T38.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje 
Tamoksifen 

T38.7 Androgeni in sorodna anabolična sredstva 

T38.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki 
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] 

T38.9 Drugi in neopredeljeni antagonisti hormonov 

T39 Zastrupitev z neopioidnimi analgetiki, antipiretiki in antirevmatiki 

T39.0 Salicilati 

T39.1 Derivati 4-aminofenola 

T39.2 Derivati pirazolona 

T39.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila [NSAID] 

T39.4 Antirevmatiki, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: glukokortikoidi (T38.0) 

 salicilati (T39.0) 

T39.8 Drugi neopioidni analgetiki in antipiretiki, ki niso uvrščeni drugje 

T39.9 Neopioidni analgetik, antipiretik in antirevmatik, neopredeljen 

T40 Zastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni] 

Izključeno:  zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19) 

T40.0 Opij 

T40.1 Heroin 



 

 

T40.2 Drugi opioidi 
Kodein 

Morfin 

T40.3 Metadon 

T40.4 Drugi sintetični narkotiki 
Petidin 

T40.5 Kokain 

T40.6 Drugi in neopredeljeni narkotiki 

T40.7 Kanabis (derivati) 

T40.8 Lisergidi [LSD] 

T40.9 Drugi in neopredeljeni psihodisleptiki [halucinogeni] 
Meskalin  

Psilocin  

Psilocibin 

T41 Zastrupitev z anestetiki in plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene 

Izključeno: benzodiazepini (T42.4) 

kokain (T40.5) 

opioidi (T40.0–T40.2) 

T41.0 Inhalacijski anestetiki 

Izključeno:  kisik (T41.5) 

T41.1 Intravenski anestetiki 
Tiobarbiturati 

T41.2 Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki 

T41.3 Lokalni anestetiki 

T41.4 Anestetik, neopredeljen 

T41.5 Plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene 
Ogljikov dioksid 

Kisik 

T42 Zastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili in antiparkinsoniki 

Izključeno:  zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19) 

T42.0 Derivati hidantoina 

T42.1 Iminostilbeni 
Karbamazepin 

T42.2 Sukcinimidi in oksazolidinedioni 

T42.3 Barbiturati 

Izključeno:  tiobarbiturati (T41.1) 

T42.4 Benzodiazepini 

T42.5 Kombinirani antiepileptiki, ki niso uvrščeni drugje 

T42.6 Drugi antiepileptiki in sedativno-hipnotična zdravila 
Metakvalon 

Valproična kislina 



 

 

Izključeno:  karbamazepin (T42.1) 

T42.7 Antiepileptična in sedativno-hipnotična zdravila, neopredeljena 
Uspavalni: 

• napitek }  

• zdravilo  } BDO 

• tableta  }  

T42.8 Antiparkinsoniki in drugi depresorji osrednjega mišičnega tonusa 
Amantadin 

T43 Zastrupitev s psihotropnimi zdravili, ki niso uvrščena drugje 

Izključeno: zmanjševalci apetita (T50.5)  

 barbiturati (T42.3)  

 benzodiazepini (T42.4)  

 zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19) 

 metakvalon (T42.6) 

 psihodisleptiki  [halucinogeni] (T40.7–T40.9)   

T43.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi 

T43.1 Antidepresivi iz skupine inhibitorjev monoaminooksidaze 

T43.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi 

T43.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki 

T43.4 Butirofenoni in tioksantenski nevroleptiki 

T43.5 Drugi in neopredeljeni antipsihotiki in nevroleptiki 

Izključeno:  rauvolfija (T46.5) 

T43.6 Psihostimulansi z možnostjo abuzusa 

Izključeno:  kokain (T40.5) 

T43.60 Neopredeljeni psihostimulansi z možnostjo zlorabe 

T43.61 Psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih, metilamfetamin 
Metamfetamin 

T43.69 Drugi psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih 
Amfetamin 

Kofein 

T43.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

T43.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno 

T44 Zastrupitev z zdravili, ki delujejo predvsem na avtonomni živčni sistem 

T44.0 Antiholinesterazni agensi 

T44.1 Drugi parasimpatikomimetiki [holinergiki] 

T44.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje 

T44.3 Drugi parasimpatikolitiki ter spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje 
Papaverin 

T44.4 Prevladujoči agonisti a-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje 
Metaraminol 

T44.5 Prevladujoči agonisti b-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje 



 

 

Izključeno:  agonisti β-adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme (T48.6) 

T44.6 Antagonisti a-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno:  alkaloidi sekale (T48.0) 

T44.7 Antagonisti b-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje 

T44.8 Centralno delujoči in adrenergični nevron blokirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: klonidin (T46.5) 

 gvanetidin (T46.5) 

T44.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki prizadenejo predvsem avtonomni živčni sistem 
Zdravila, ki stimulirajo α- in β-adrenoreceptorje 

T45 Zastrupitev s predvsem sistemskimi in hematološkimi agensi, ki niso uvrščeni drugje 

T45.0 Antialergijska in antiemetična zdravila 

Izključeno:  nevroleptiki na osnovi fenotiazinov (T43.3) 

T45.1 Antineoplastična in imunosupresivna zdravila 
Antineoplastični antibiotiki 

Citarabin 

Izključeno:  tamoksifen (T38.6) 

T45.2 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno:  nikotinska kislina (derivati) (T46.7) 

       vitamin K (T45.7) 

T45.3 Encimi, ki niso uvrščeni drugje 

T45.4 Železo in njegove spojine 

T45.5 Antikoagulansi 

T45.6 Zdravila, ki povzročajo fibrinolizo 

T45.7 Antikoagulantni antagonisti, vitamin K in drugi koagulansi 

T45.8 Drugi predvsem sistemski in hematološki agensi 
Jetrni preparati in drugi antianemični agensi 

Naravna kri in krvni produkti 

Nadomestek plazme 

Izključeno: imunoglobulin (T50.9) 

 železo (T45.4) 

T45.9 Predvsem sistemski in hematološki agens, neopredeljen 

T46 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem 

Izključeno: metaraminol (T44.4) 

T46.0 Kardiostimulirajoči glikozidi in zdravila podobnega učinka 

T46.1 Antagonisti kalcija 

T46.2 Druga antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Izključeno: antagonisti β-adrenoreceptorjev (T44.7) 

T46.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje 
Dipiridamol 



 

 

Izključeno: antagonisti  β-adrenoreceptorjev (T44.7) 

 antagonisti kalcija (T46.1) 

T46.4 Inhibitorji konvertaze angiotenzina 

T46.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje 
Klonidin  

Gvanetidin  

Rauvolfija 

Izključeno: antagonisti  β-adrenoreceptorjev (T44.7) 

 antagonisti kalcija (T46.1) 

 diuretiki (T50.0–T50.2) 

T46.6 Zdravila proti hiperlipidemiji in arteriosklerozi 

T46.7 Periferni vazodilatatorji 
Nikotinska kislina (derivati)  

Izključeno:  papaverin (T44.3) 

T46.8 Antivarikozna zdravila, vključno sredstva za sklerozacijo 

T46.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki prizadenejo predvsem kardiovaskularni sistem 

T47 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem 

T47.0 Antagonisti H2-receptorjev histamina 

T47.1 Drugi antacidi in zdravila proti gastrični sekreciji 

T47.2 Stimulirajoča odvajala 

T47.3 Salinična in osmotska odvajala 

T47.4 Druga odvajala 
Zdravila pri črevesni atoniji 

T47.5 Digestivi 

T47.6 Antidiaroična zdravila 

Izključeno:  sistemski antibiotiki in druga protivnetna sredstva (T36–T37) 

T47.7 Emetiki 

T47.8 Drugi agensi, ki prizadenejo predvsem gastrointestinalni sistem 

T47.9 Agens, ki prizadene predvsem gastrointestinalni sistem, neopredeljen 

T48 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičje ter na dihala 

T48.0 Oksitocinska zdravila 

Izključeno:  estrogeni, progestogeni in antagonisti (T38.4–T38.6) 

T48.1 Relaksanti skeletnega mišičja [agensi nevromuskularne blokade] 

T48.2 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na mišičje 

T48.3 Antitusiki 

T48.4 Ekspektoransi 

T48.5 Zdravila proti prehladu 

T48.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje 
Agonisti β-adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme 



 

 

Salbutamol 

Izključeno: agonisti β-adrenoreceptorjev ki niso uporabljeni za zdravljenje astme  (T44.5) 

  hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] (T38.8) 

T48.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala 

T49 Zastrupitev z lokalnimi agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico, ter z zdravili, 
uporabljanimi v oftalmologiji, otorinolaringologiji in zobozdravstvu 

Vključeno:  lokalna uporaba glukokortikoidov 

T49.0 Lokalna antifungalna, antiinfekcijska in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

T49.1 Antipruriginozna sredstva 

T49.2 Lokalni adstringensi in lokalni detergenti 

T49.3 Mehčalci, blažila in zaščitna sredstva 

T49.4 Keratolitiki, keratoplastiki ter druga zdravila in preparati za obravnavo las 

T49.5 Zdravila in preparati v oftalmologiji 
Antiinfektivi za oko 

T49.6 Zdravila in preparati v otorinolaringologiji 
Antiinfektivi za ušesa, nos in grlo 

T49.7 Zdravila v zobozdravstvu, ki se uporabljajo lokalno 

T49.8 Drugi agensi, uporabljeni lokalno 
Spermicidi 

T49.9 Lokalno uporabljeni agens, neopredeljen 

T50 Zastrupitev z diuretiki ter drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

T50.0 Mineralokortikoidi in njihovi antagonisti 

T50.1 Diuretiki skupine loop [high-ceilling] 

T50.2 Inhibitorji karboanhidraze, benzotiadiazidi in drugi diuretiki 
Acetazolamid 

T50.3 Agensi, ki vplivajo na elektrolitsko, toplotno in vodno ravnovesje 
Soli za oralno rehidracijo 

T50.4 Zdravila, ki prizadenejo metabolizem sečne kisline 

T50.5 Zmanjševalci apetita 

T50.6 Antidoti in helirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje 
Zdravila, ki vzbujajo odpor pri uživanju alkohola 

T50.7 Analeptiki in antagonisti opioidnih receptorjev 

T50.8 Diagnostični agensi 

T50.9 Druge in neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi 
Agensi nakisanja  

Agensi alkalizacije  

Imunoglobulin  

Imunološke snovi  

Lipotropna zdravila 

Paratireoidni hormoni in derivati 

 



 

 

TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA  
(T51–T65)  

Izključeno:  korozije (kemične opekline) (T20–T31) 

 lokalizirani toksični učinki, ki so uvrščeni v kako drugo skupino (A00–R99) 

 stanja dihal kot posledica zunanjih dejavnikov (J60–J70) 

T51 Toksični učinek alkohola 

T51.0 Etanol 
Etilni alkohol 

Izključeno:  akutna zastrupitev z alkoholom ali efekt »mačka« (F10.0) 

  pijanost (F10.0) 

  patološka zastrupitev z alkoholom (F10.0) 

T51.1 Metanol 
Metilni alkohol 

T51.2 2-propanol 
Izopropilni alkohol 

T51.3 Patoka 
Alkohol: 

•  amil 

•  butil [1-butanol] 

•  propil [1-propanol] 

T51.8 Drugi alkoholi 

T51.9 Neopredeljeni alkohol 

T52 Toksični učinek organskih topil 

Izključeno: halogeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov (T53.-) 

T52.0 Izdelki iz nafte 
Bencin 

Petrolej [parafinovo olje] 

Parafinov vosek 

Petrolej: 

•  eter 

•  strojna olja 

•  špirit 

T52.1 Benzen 

Izključeno:  homologi benzena (T52.2) 

  nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi (T65.3) 

T52.2 Homologi benzena 
Toluen [metilbenzen]  

Ksilen [dimetilbenzen] 

T52.3 Glikoli 

T52.4 Ketoni 

T52.8 Druga organska topila 

T52.9 Neopredeljena organska topila 

T53 Toksični učinek halogeniranih derivatov alifatskih in aromatskih ogljikovodikov 

T53.0 Ogljikov tetraklorid 
Tetraklormetan 



 

 

T53.1 Kloroform 
Triklormetan 

T53.2 Trikloroetilen 
Trikloreten 

T53.3 Tetrakloretilen 
Perkloretilen  

Tetrakloretilen 

T53.4 Diklormetan 
Metilenklorid 

T53.5 Klorofluoroogljiki 

T53.6 Drugi halogeni derivati alifatskih ogljikovodikov 

T53.7 Drugi halogeni derivati aromatskih ogljikovodikov 

T53.9 Neopredeljeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov 

T54 Toksični učinek jedkih snovi 

T54.0 Fenol in homologi fenola 

T54.1 Druge jedke organske spojine 

T54.2 Jedke kisline in kislinam podobne snovi 
Kislina: 

•  klorovodikova 

•  žveplena 

T54.3 Jedke lužine in lužinam podobne snovi 
Kalijev lug 

Natrijev lug 

T54.9 Jedka snov, neopredeljena 

T55 Toksični učinek mil in detergentov 

 

T56 Toksični učinek kovin 

Vključeno:  hlapi in pare kovin kovine iz vseh izvorov, razen iz medicinskih snovi 

Izključeno: arzen in njegove spojine (T57.0)  

 mangan in njegove spojine (T57.2)  

 talij (T60.4) 

T56.0 Svinec in njegove spojine 

T56.1 Živo srebro in njegove spojine 

T56.2 Krom in njegove spojine 

T56.3 Kadmij in njegove spojine 

T56.4 Baker in njegove spojine 

T56.5 Cink in njegove spojine 

T56.6 Kositer in njegove spojine 

T56.7 Berilij in njegove spojine 

T56.8 Druge kovine 



 

 

T56.9 Kovina, neopredeljena 

T57 Toksični učinek drugih anorganskih snovi 

T57.0 Arzen in njegove spojine 

T57.1 Fosfor in njegove spojine 

Izključeno:  organofosforni insekticidi (T60.0) 

T57.2 Mangan in njegove spojine 

T57.3 Cianovodik 

T57.8 Druge opredeljene anorganske snovi 

T57.9 Anorganska snov, neopredeljena 

T58 Toksični učinek ogljikovega monoksida 

Upoštevani vsi izvori 

T59 Toksični učinek drugih plinov, hlapov in par 

Vključeno:  propelanti v obliki aerosola 

Izključeno:  klorofluoroogljiki (T53.5) 

T59.0 Dušikovi oksidi 

T59.1 Žveplov dioksid 

T59.2 Formaldehid 

T59.3 Solzilni plin 
Solzivec 

T59.4 Klorov plin 

T59.5 Fluorov plin in fluorovodik 

T59.6 Žveplovodik 

T59.7 Ogljikov dioksid 

T59.8 Drugi opredeljeni plini, hlapi in pare 

T59.9 Plini, hlapi in pare, neopredeljeni 

T60 Toksični učinek pesticidov 

Vključeno:  sredstva za zaščito lesa 

T60.0 Organofosforni in karbamatni insekticidi 

T60.1 Halogenizirani insekticidi 

Izključeno:  klorirani ogljikovodiki (T53.-) 

T60.2 Drugi insekticidi 

T60.3 Herbicidi in fungicidi 

T60.4 Rodenticidi 
Talij 

Vacor 



 

 

Izključeno:  strihnin in njegove soli (T65.1) 

T60.8 Drugi pesticidi 

T60.9 Pesticidi, neopredeljeni 

T61 Toksični učinek škodljivih snovi, zaužitih kot morski sadež 

Izključeno:  alergijska reakcija na hrano kot: 

  •  anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0) 

  •  dermatitis (L23.6, L25.4, L27,2) 

  •  gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–) 

  zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–) 

  toksični učinek kontaminirane hrane kot: 

  •  aflatoksin in drugi mikotoksini (T64) 

  •  cianidi (T65.0) 

  •  cianovodik (T57.3) 

  •  živo srebro (T56.1) 

T61.0 Zastrupitev z ribo ciguatera 

T61.1 Zastrupitev z ribo skombroid 
Histaminu podoben sindrom 

T61.2 Druga zastrupitev z ribo in školjko 
Zastrupitev: 

• z napihovalko  

• tetradotoksinom 

• tetrodotoksinom 

T61.8 Toksični učinek drugih morskih sadežev 

T61.9 Toksični učinek neopredeljenega morskega sadeža 

T62 Toksični učinek drugih škodljivih snovi, zaužitih kot hrana 

Izključeno: alergijska reakcija na hrano kot: 

 • anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0) 

 • dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2) 

 • gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–) 

 zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–) 

 toksični učinek kontaminirane hrane kot: 

 • aflatoksin in drugi mikotoksini (T64) 

 • cianidi (T65.0) 

 • cianovodik (T57.3) 

 • živo srebro (T56.1) 

T62.0 Zaužite glive (gobe) 

T62.1 Zaužite jagode 

T62.2 Druge zaužite rastline ali deli rastlin 

T62.8 Druge opredeljene škodljive snovi, zaužite kot hrana 

T62.9 Škodljiva snov, zaužita kot hrana, neopredeljena 

T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi 

1923 

Po potrebi uporabite dodatno kodo za določitev reakcij, kot so: 

• alergična reakcija BDO (T78.4) 

• anafilaksija (T78.2) 

• urtikarija (L50.0, T78.3) 

T63.0 Pik kače 
Pik morske kače 



 

 

T63.1 Strup drugih plazilcev 
Strup kuščarja 

T63.2 Strup škorpijona 

T63.3 Strup pajka 

T63.4 Strup drugih členonožcev 
Ugriz ali pik žuželke, strupen 

T63.5 Toksični učinek zaradi stika z ribo 

Izključeno:  zastrupitev zaradi zaužitih rib (T61.0–T61.2) 

T63.6 Toksični učinek zaradi stika z drugimi morskimi živalmi 
Meduza 

Morska anemona 

Školjka 

Morska zvezda 

Izključeno: zastrupitev zaradi zaužitih školjk (T61.2) 

strup morske kače (T63.0) 

T63.8 Toksični učinek zaradi stika z drugimi strupenimi živalmi 
Strup dvoživke 

T63.9 Toksični učinek zaradi stika z neopredeljeno strupeno živaljo 

T64 Toksični učinek aflatoksina in drugega mikotoksina, ki kontaminira hrano 

 

T65 Toksični učinek drugih in neopredeljenih snovi 

T65.0 Cianidi 

Izključeno:  cianovodik (T57.3) 

T65.1 Strihnin in njegove soli 

T65.2 Tobak in nikotin 

T65.3 Nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi 
Anilin [benzenamin]  

Nitrobenzen  

Trinitrotoluen 

T65.4 Ogljikov žveplec 

T65.5 Nitroglicerin in druge dušičnate kisline in estri 
1,2,3–propanetriol trinitrat 

T65.6 Premazi in barve, ki niso uvrščeni drugje 

T65.8 Toksični učinek drugih opredeljenih snovi 

T65.9 Toksični učinek neopredeljene snovi 
Zastrupitev BDO 

 

DRUGI IN NEOPREDELJENI UČINKI ZUNANJIH VZROKOV  
(T66–T78)  

T66 Neopredeljeni učinki sevanja 

1902 



 

 

Radiacijska bolezen 

Izključeno:  opredeljeni škodljivi učinki radiacije kot: 

• opekline (T20–T31) 

• levkemija (C91–C95) 

•  radiacijski: 

•  kolitis (K52.0) 

•  dermatitis (L58.9)  

•  gastroenteritis (K52.0) 

•  kifoza (M96.2)  
•  pnevmonitis (J70.0)  
•  proktitis (K62.7) 

•  s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55-L59) 

•  skolioza (M96.5)  

• sončna opeklina (L55.–) 

T67 Učinki vročine in svetlobe 

Izključeno:  opekline (T20–T31) 

  eritem [dermatitis] zaradi vročine (L59.0)  

  maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3) 

  s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59) 

  sončna opeklina (L55.–) 

  motnje pri znojenju zaradi vročine (L74–L75) 

T67.0 Vročinska in sončna kap 
Vročina: 

•  apopleksija 

•  pireksija  

Sončarica  

Termoplegija 

T67.1 Vročinska sinkopa 
Vročinski kolaps 

T67.2 Vročinski krč 

T67.3 Vročinska izčrpanost, izsušitev 
Vročinska prostracija zaradi izgube vode 

Izključeno:  vročinska izčrpanost zaradi izgube soli (T67.4) 

T67.4 Vročinska izčrpanost zaradi izgube soli 
Vročinska prostracija zaradi izgube soli (in vode) 

T67.5 Vročinska izčrpanost, neopredeljena 
Vročinska prostracija BDO 

T67.6 Vročinska utrujenost, prehodna 

T67.7 Vročinski edem 

T67.8 Drugi učinki vročine in svetlobe 

T67.9 Učinek vročine in svetlobe, neopredeljen 

T68 Podhladitev (hipotermija) 

Naključna podhladitev 

Izključeno: ozeblina (T33–T35) 

 podhladitev: 

 •  zaradi anestezije (T88.5) 

 •  novorojenčka (P80.–) 

 •  ki ni povezana z nizko temperaturo okolja (R68.0) 

T69 Drugi učinki znižane temperature 



 

 

Izključeno:  ozeblina (T33–T35) 

T69.0 Potopitev roke ali noge 
Noga strelskega jarka 

T69.1 Omrzline 

T69.8 Drugi opredeljeni učinki znižane temperature 

T69.9 Učinek znižane temperature, neopredeljen 

T70 Učinki zračnega in vodnega pritiska 

T70.0 Barotravma ušesa 
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska ali  vodnega pritiska na ušesa 

Aerootitis media 

  Barotravma ušesa: 

• zaradi: 

 • dogodkov vezanih na zračni prostor 

 • potapljaške barotravme (zaradi potopitve ali dviga proti površju) 

 • visoke nadmorske višine 

 • hiperbarične kisikove terapije 

• eksterne 

 • interne 

T70.1 Sinusna barotravma 
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska na  sinuse 

Aerosinusitis 

  Sinusna barotravma zaradi: 

 • dogodkov vezanih na zračni prostor 

 • potapljaške barotravme zaradi potopitve ali dviga proti površju 

 • visoke nadmorske višine 

 • hiperbarične kisikove terapije 

T70.2 Drugi in neopredeljeni učinki velikih višin 
Drugi in neopredeljeni učinki nizkega ali padajočega zračnega pritiska na velikih višina 

Alpska bolezen 

Anoksija  } zaradi velike višine 

Barotravma  }  

Hipobaropatija NOS 

Gorska bolezen 

Izključeno:  policitemija zaradi velike višine (D75.1) 

T70.3 Kesonska bolezen [dekompresijska bolezen] 
Aeroembolizem 

Dekompresija (in barotravma): 

• zaradi: 

 • potopitve ali dviga proti površju med prostim ali asistiranim potopom 

 • hiperbarične kisikove terapije 

• bolezni 

• poškodbe 

• slabosti [kesonske bolezni] 

Disbarična zračna embolija [arterijska zračna embolija] 

Dušikova narkoza [kompresijska bolezen] 

T70.4 Učinki visokih tekočinskih pritiskov 
Poškodbeno injiciranje s curkom (industrijsko) 

T70.8 Drugi učinki zračnega in vodnega pritiska 
Sindrom poškodbe po eksploziji 

T70.9 Učinek zračnega in vodnega pritiska, neopredeljen 
Barotravma BDO 

T71 Asfiksija 



 

 

Zadušitev (zaradi obešenja) 

Splošno pomanjkanje kisika zaradi: 

•  nizke prisotnosti kisika v ozračju 

•  mehanične ovire pri dihanju 

Izključeno:  anoksija zaradi velike višine (T70.2) 

  asfiksija zaradi: 

  • ogljikovega monoksida (T58) 

  • zadušitve s hrano ali tujkom (T17.–) 

  • drugih plinov, hlapov in par (T59.–) 

  sindrom dihalne stiske pri: 

  • odraslem (J80) 

  • novorojenčku (P22.–) 

T73 Učinki drugega pomanjkanja 

T73.0 Učinki lakote 
Pomanjkanje hrane  

Stradanje  

T73.1 Učinki žeje 
Pomanjkanje vode 

T73.2 Izčrpanost zaradi izpostavljenosti 

T73.3 Izčrpanost zaradi izredne obremenitve 
Čezmerna obremenitev 

T73.8 Drugi učinki pomanjkanja 

T73.9 Učinek pomanjkanja, neopredeljen 

T74 Sindromi trpinčenja 

0526, 1909 

Po potrebi najprej kodirajte trenutno poškodbo. 

T74.0 Zanemarjenost ali zapustitev 

T74.1 Fizična zloraba 
Sindrom pretepenega(-e): 

•  dojenčka ali otroka BDO 

•  zakonca 

T74.2 Spolna zloraba 

T74.3 Psihološka zloraba 

T74.8 Drugi sindromi trpinčenja 
Mešane oblike 

T74.9 Sindrom trpinčenja, neopredeljen 
Učinki pri zlorabi: 

•  odraslih BDO 

•  otrok BDO 

T75 Učinki drugih zunanjih vzrokov 

Izključeno: razni učinki, ki niso uvrščeni drugje (T78.–) 

 opekline (električne) (T20–T31) 

T75.0 Učinki strele 
Šok zaradi strele  

Udarec strele BDO  

T75.1 Utopitev ali nefatalna potopitev 



 

 

Pogreznjenje 

Krč pri plavalcu 

T75.2 Učinki vibracije 
Sindrom pnevmatičnega kladiva  

Poškodbeni vazospastični sindrom  

Vertigo zaradi infrazvoka 

T75.3 Gibalna bolezen 
Zračna bolezen  

Morska bolezen  

Potovalna bolezen  

T75.4 Učinki električnega toka 
Elektrokucija 

Šok zaradi električnega toka 

T75.8 Drugi opredeljeni učinki zunanjih vzrokov 
Učinki zaradi: 

•  nenormalnih gravitacijskih [G] sil 

•  breztežnosti 

T78 Škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje 

Opomba:   Ta kategorija se uporablja kot primarna koda za ugotav ljanje učinkov, ki niso uvrščeni drugje, 

nepoznanih, nedoločenih ali slabo definiranih vzrokov. Za številne namene kodiranja se ta 

kategorija uporablja kot dodatna koda za razpoznavo učinkov pogojev, ki so uvrščeni drugje. 

Izključeno:  zapleti pri kirurški in medicinski oskrbi NUD (T80–T88) 

T78.0 Anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano 

T78.1 Druge škodljive reakcije po hrani, ki niso uvrščene drugje 
 

Izključeno: zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.-) 

 dermatitis kot posledica hrane: 

 • zaradi stika s kožo (L23.6, L24.6, L25.4)  

 • BDO (L27.2) 

T78.2 Anafilaktični šok, neopredeljen 
Alergijski šok  BDO  

Anafilaktična reakcija   BDO  

Anafilaksija BDO 

Izključeno:  anafilaktični šok zaradi: 

  • škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6) 

  • reakcije na neustrezno hrano (T78.0) 

  • seruma (T80.5) 

T78.3 Angionevrotični edem 
Gigantna urtikarija  

Quinckejev edem 

Izključeno:  urtikarija (L50.–): 

  •  serumska (T80.6) 

  • BDO (L50.9) 

T78.4 Alergija, neopredeljena 
2004   
 Alergijska reakcija BDO  

Hipersenzitivnost BDO  

Idiosinkrazija BDO 

Izključeno:  alergijska reakcija BDO na ustrezno medicinsko snov, ki je bila pravilno dana (T88.7) 

  opredeljeni tipi alergijske reakcije kot: 

  •  alergijski gastroenteritis in kolitis  (K52.2) 

  •  dermatitis (L23–L25, L27.–) 



 

 

  •  seneni nahod (J30.1) 

T78.8 Drugi škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje 

T78.9 Škodljivi učinek, neopredeljen 

Izključeno:  škodljivi učinek kirurške in medicinske oskrbe BDO (T88.9) 

 

DOLOČENI ZGODNJI ZAPLETI POŠKODBE  
(T79)  

T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno:  zapleti kirurške in medicinske oskrbe NUD (T80–T88) 

  sindrom dihalne stiske pri: 

  •  odraslem (J80) 

  •  novorojenčku (P22.0) 

  ki se pojavi med posegom ali po njem (T80–T88) 

T79.0 Zračna embolija (poškodbena) 

Izključeno:  zračna embolija kot zaplet: 

  •  pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

  •  med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.0) 

  arterijska zračna embolija zaradi dekompresije (T70.3) 

T79.1 Maščobna embolija (poškodbena) 

Izključeno:  maščobna embolija kot zaplet: 

  • pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

  • med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.8) 

T79.2 Poškodbena sekundarna in rekurentna krvavitev 

T79.3 Poškodbena infekcija rane, ki ni uvrščena drugje 
1911, 1916 

Opeklina   }  

Površinska poškodba  } okužena 

  Če želimo določiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 

Izključeno: odprta rana z okužbo (T89.01, T89.02) 

T79.4 Poškodbeni šok 
Šok (takojšen)(zakasnjeni) po poškodbi 

Izključeno:  šok: 

• zaradi anestezije (T88.2) 

•  anafilaktični: 

•  zaradi: 

•  reakcije na neustrezno hrano (T78.0) 

•  ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6) 

• seruma (T80.5)  

• BDO (T78.2) 

•  kot zaplet pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3) 

•  zaradi električnega toka (T75.4) 

• zaradi strele (T75.0) 

•  nepoškodbeni NUD (R57.–) 

•  porodni (O75.1) 

•  pooperativni (T81.1) 

T79.5 Poškodbena anurija 
Crush sindrom 

Ledvična odpoved zaradi crush poškodbe 



 

 

T79.6 Poškodbena ishemija mišic 
Kompartment sindrom 

Volkmanova ishemična kontraktura 

Izključeno: sindrom prednje tibialne lože (M76.8) 

  Kompartment sindrom, nepoškodbeni (M62.2-) 

T79.7 Poškodbeni podkožni emfizem 

Izključeno:  (podkožni) emfizem zaradi posega (T81.8) 

T79.8 Drugi zgodnji zapleti po poškodbi 

T79.9 Neopredeljeni zgodnji zaplet po poškodbi 

 

ZAPLETI KIRURŠKE IN MEDICINSKE OSKRBE, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE  
(T80–T88)  
1904 

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97). 
 

Če želimo označiti uporabljena sredstva ali podrobnosti okoliščin, uporabimo dodatno kodo zunanjega 

vzroka (poglavje 20). 

Izključeno: škodljivi učinki drog in zdravil (A00–R99, T78.–) 

 vsaka zveza z medicinsko oskrbo v pooperativnem obdobju, v katerem ni naslednjih zapletov: 

 •  stanje z umetno telesno odprtino (Z93.–) 

 •  zapiranje zunanje stome (Z43.–) 

 •  umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov (Z44.–) 

 opekline in korozije (kemične opekline) zaradi lokalnega delovanja in sevanja (T20–T31) 

 zapleti pri kirurških posegih med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O00–O99) 

 zastrupitev in toksični učinki drog in kemikalij (T36–T65) 

 opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so: 

 •  izgubljanje cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji (G97.0) 

 •  motnje v delovanju kolostome (K91.4) 

 •  motnje v tekočinskem in elektrolitskem ravnotežju (E86–E87) 

 •  funkcionalne motnje po kirurškem posegu na srcu (I97.0–I97.1) 

 •  sindrom po kirurškem posegu na želodcu (K91.1) 

 •  sindrom po laminektomiji NUD (M96.1) 

 •  limfedem po mastektomiji (I97.2) 

 •  pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge (K91.2) 

T80 Zapleti zaradi nastavitve infuzije, transfuzije in dajanja injekcij 

Vključeno:  perfuzija 

Izključeno:  zavrnitev presajenega kostnega mozga (T86.0) 

T80.0 Zračna embolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 

T80.1 Zapleti na žilah po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 
Flebitis  }  

Trombembolija } po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 

Tromboflebitis  }  

Izključeno:   našteta stanja, kadar so opredeljena kot: 

• posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov   (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

• pooperativna (T81.7) 

T80.2 Infekcije po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij  
1904 

Infekcija  }  

Sepsa } po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 

Septični šok  }  

Septikemija } 



 

 

Izključeno:  našteta stanja, kadar so opredeljena kot: 

 • posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov  (T82.6–T82.7, T83.5–83.6, T84.5–

T84.7, T85.7) 
 • pooperativna (T81.4) 

T80.3 Reakcija zaradi ABO inkompatibilnosti 
Inkompatibilna krvna transfuzija 

Reakcija zaradi inkompatibilnosti krvnih skupin pri infuziji ali transfuziji 

T80.4 Reakcija zaradi Rh inkompatibilnosti 
Reakcija zaradi inkompatibilnega Rh faktorja v infuziji ali transfuziji 

T80.5 Anafilaktični šok zaradi seruma 

Izključeno:  šok: 

• alergijski BDO (T78.2) 

•  anafilaktični: 

• BDO (T78.2) 

•  zaradi škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6) 

T80.6 Druge serumske reakcije 
Zastrupitev s serumom  

Proteinska bolezen  

Serumski(-a): 

•  izpuščaj 

•  bolezen 

•  urtikarija 

Izključeno:  serumski hepatitis (B16.-) 

T80.8 Drugi zapleti po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 

T80.9 Neopredeljeni zaplet po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij 
Transfuzijska reakcija BDO 

T81 Zapleti zaradi posegov, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: škodljivi učinek zdravil BDO (T88.7) 

 zapleti, ki sledijo: 

 •  imunizaciji (T88.0–T88.1) 

 •  infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–) 

 opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot: 

 •  zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85) 

 •  vnetje kože zaradi drog in zdravil (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1) 

 •  toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65) 

T81.0 Krvavitev in hematom kot zaplet posega, ki ni uvrščen drugje 
Krvavitev na katerem koli mestu zaradi posega 

Izključeno: hematom porodne rane (O90.2) 

 krvavitev zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

T81.1 Šok med posegom ali zaradi posega, ki ni uvrščen drugje 
Kolaps BDO                                                                  } med posegom ali po njem 

Šok (endotoksičen)(hipovolemičen)(septičen) }  

Pooperativni šok BDO  

Izključeno:  šok: 

  • po anesteziji (T88.2) 

  •  anafilaktični:  

  •  zaradi: 

  •  ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6) 

  • seruma (T80.5) 

  • BDO (T78.2) 

  • zaradi električnega toka (T75.4) 

  • po splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00– O07, O08.3) 

  • porodni (O75.1) 

  • poškodbeni (T79.4) 



 

 

T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje 
Nenamerna perforacija: 

• krvne žile         }    z (s)endoskopom {  

• živca       }    katetrom                       {  med posegom 

• organa    }    sondo                             {  

Izključeno: poškodba z instrumenti med porodom (O70–O71) 

 perforacija, punkcija ali raztrganje zaradi sredstev ali vsadkov, namerno puščenih v operativni rani  

(T82–T85) 

 opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen–Masters] 

(N83.8) 

T81.3 Razprtje operativne rane, ki ni uvrščeno drugje 
Dehiscenca } operativne rane 

Ruptura }  

Izključeno:  razprtje : 

  • rane po carskem rezu (O90.0) 

  • perinealne porodne rane na presredku (O90.1) 

T81.4 Infekcija po posegu, ki ni uvrščena drugje 

1904 

Izključeno:   infekcija zaradi: 

•  infuzije, transfuzije in dajanja injekcije (T80.2) 

•  protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7) 

infekcija operativne porodne rane (O86.0) 

T81.41 Infekcija rane po posegu 
Absces: 

• intraabdominalni  }  

• šivni   } po posegu 

• subferični   }  

• v rani   }  

Infekcija: 

• po posegu BDO 

• sternalnih žičnatih šivov 

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97). 

T81.42 Sepsa po posegu 
Vročina zaradi infekcije  } po posegu 

Septikemija   }  

Izključeno: septični šok po posegu (T81.1) 

T81.5 Tujek, nenamerno puščen v telesni votlini ali operativni rani po posegu 
Adhezije  }  
Obstrucija } zaradi nenamerno puščenega tujka 

Perforacija } v telesni votlini ali operativni rani 

 Izključeno: obstrukcija ali perforacija zaradi protetičnega sredstva in vsadka, namerno puščenega v telesu 

(T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6) 

T81.6 Akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom 
Peritonitis: 

•  aseptični 

•  kemični 

T81.7 Žilni zapleti po posegu, ki niso uvrščeni drugje 
Zračna embolija po posegu NUD 

Izključeno:  embolija: 

•  kot zaplet: 

• pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2) 

• med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.–) 

•  kot posledica protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 



 

 

•  po infuziji, transfuziji in dajanju injekcije (T80.0) 

•  poškodbena (T79.0) 

T81.8 Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje 
Zapleti inhalacijske terapije  

Emfizem (podkožni) zaradi posega  

Kronična pooperativna fistula 

Izključeno:   hipotermija zaradi anestezije (T88.5) 

 maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3) 

T81.9 Neopredeljeni zaplet posega 

T82 Zapleti zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov 
(transplantatov) 

Izključeno:  odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-) 

T82.0 Mehanični zaplet na protezi srčnih zaklopk 
Okvara (mehanična)   }  

Pomik   }  

Prepuščanje  }  

Slab položaj                    } proteze srčne zaklopke 

Obstrukcija (mehanična) }  

Perforacija   }  

Iztisnjenje                        }  

T82.1 Mehanični zaplet na elektronski napravi na srcu 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  elektrod 

•  generatorja impulzov (baterije) 

T82.2 Mehanični zaplet obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke 

T82.3 Mehanični zaplet drugih žilnih presadkov 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  presadka (nadomestnega) aorte (bifurkacije) 

•  presadka obvoda arterije (karotidne)(femoralne) 

T82.4 Mehanični zaplet zaradi žilnega katetra pri dializi 
1438 

    Stanja, našteta v T82.0, zaradi žilnega dializnega katetra 

    Izključeno:  mehanični zaplet zaradi intraperitonealnega dializnega katetra (T85.6) 

T82.5 Mehanični zaplet drugih srčnih in žilnih sredstev in implantatov 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  arteriovenske(–ega): 

• fistule } narejenih z operacijo 

• šanta }  

•  umetnega srca 

•  balonske (pulzatorske) priprave 

•  infuzijskega katetra 

•  dežnikaste priprave 

Izključeno:  mehanični zaplet zaradi epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra (T85.6) 

T82.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi proteze srčne zaklopke 

T82.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih srčnih in žilnih sredstev, implantantov in presadkov 
1438, 1904 

T82.8 Drugi zapleti zaradih protetičnih sredstev na srcu in žilah, implantatov in presadkov 
1438 

 Zapleti  }  

 Embolizem  }  



 

 

 Fibroza  }  

 Krvavitev  } zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov 

 Bolečina  }  

 Stenoza  }  

 Tromboza  }  

T82.9 Neopredeljeni zaplet zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov 
1438 

T83 Zapleti zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov 
(transplantatov) 

Izključeno:  odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-) 

T83.0 Mehanični zaplet zaradi (stalnega) urinskega katetra 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  katetra: 

•  kolostome 

•  ureteralnega, stalnega 

T83.1 Mehanični zaplet drugih sredstev in vsadkov v urinarnem traktu 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  urinskega: 

• elektronskega stimulatorja 

• sfintkterskega implantata 

•  stenta 

T83.2 Mehanični zaplet zaradi presadka v sečilih 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi presadka v sečilih 

T83.3 Mehanični zaplet zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva 

T83.4 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v genitalnem traktu 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi (vgrajene) penilne proteze 

T83.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v sečilih 

T83.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka, presadka v genitalnem traktu 

T83.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu 
Stanja, našteta v T82.8, zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu 

T83.9 Neopredeljeni zaplet zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v urogenitalnem traktu 

T84 Zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov 
(transplantatov) 

1309 

 Izključeno: odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.–) 

   kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče (M96.6) 

T84.0 Mehanični zaplet zaradi notranje sklepne proteze 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi sklepne proteze 

T84.1 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo kosti uda 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstev za interno fiksacijo kosti uda 

T84.2 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti 

T84.3 Mehanični zaplet zaradi drugih sredstev na kosteh, vsadkov in presadkov 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  kostnega presadka 

•  električnega stimulatorja kosti 

T84.4 Mehanični zaplet zaradi drugih notranjih ortopedskih sredstev, vsadkov in presadkov 



 

 

Stanja, našteta v T82.0, zaradi mišičnega in tetivnega presadka 

T84.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi notranje sklepne proteze 

T84.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi sredstva za notranjo fiksacijo (kjer koli) 

T84.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih ortopedskih protez, vsadkov, presadkov 

T84.8 Drugi zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov 
Stanja, našteta v T82.8, zaradi internih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8) 

T84.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega ortopedskega protetičnega sredstva, vsadka in 
presadka 

T85 Zapleti zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov 
(transplantatov) 

Izključeno:  odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-) 

T85.0 Mehanični zaplet zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta 

T85.1 Mehanični zaplet zaradi implantiranega električnega stimulatorja živčnega sistema 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi električnega nevrostimulatorja 

(elektrode): 

•  v možganih 

•  na perifernem živcu 

•  v hrbtnem mozgu 

T85.2 Mehanični zaplet intraokularne leče 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi intraokularne leče 

T85.3 Mehanični zaplet zaradi drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  roženičnega presadka 

•  protetične orbite očesa 

T85.4 Mehanični zaplet zaradi proteze in vsadka na dojki 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi proteze in vsadka na dojki 

T85.5 Mehanični zaplet zaradi gastrointestinalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov 
Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  proteze žolčevoda 

•  protirefluksnega sredstva na požiralniku 

T85.6 Mehanični zaplet zaradi drugih opredeljenih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov, presadkov 
1438 

Stanja, našteta v T82.0, zaradi: 

•  epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra 

•  intraperitonealnega dializnega katetra 

•  neresorbilnega kirurškega materiala BDO 

•  trajnih šivov 

• sternalnih žičnatih šivov 

T85.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov 

T85.71 Infekcija in vnetna reakcija zaradi peritonealnega dializnega katetra 
1438 

T85.72 Infekcija in vnetna reakcija zaradi nevrokirurških notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in 
presadkov 

T85.78 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov 

Izključeno: infekcija zaradi sternalnih žičnatih šivov (T81.41) 



 

 

T85.8 Drugi zapleti zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščeni drugje 

 Stanja, našteta v T82.0, zaradi internih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov NUD 

T85.81 Drugi zapleti zaradi nevrokirurških notranjih protez, vsadkov in presadkov 

T85.88 Drugi zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov 

1438 

T85.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka 
Zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka BDO 

T86 Odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv 

T86.0 Zavrnitev presajenega kostnega mozga 
Graft–versus–host reakcija ali bolezen 

T86.1 Odpoved in zavrnitev presajene ledvice 
1438 

T86.2 Odpoved in zavrnitev presajenega srca 
Izključeno:  zaplet zaradi: 

•  umetnega srca (T82.5) 

•  presadka srca in pljuč (T86.3) 

T86.3 Odpoved in zavrnitev presajenega srca in pljuč 

T86.4 Odpoved in zavrnitev presajenih jeter 

T86.8 Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov in tkiv 

T86.81 Odpoved in zavrnitev presajenih pljuč 

T86.82 Odpoved in zavrnitev presajenega pankreasa ali pankreatičnih otočkov 

T86.88 Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov ali tkiv 
Odpoved in zavrnitev: 

• kosti po presaditvi 

• črevesa 

• kože (alograft)(avtograft) 

T86.9 Odpoved in zavrnitev neopredeljenega presajenega organa in tkiva 

T87 Zapleti, značilni za replantacijo in amputacijo 

T87.0 Zapleti po replantaciji (dela) zgornjega uda 

T87.1 Zapleti po replantaciji (dela) spodnjega uda 

T87.2 Zapleti po replantaciji drugih delov telesa 

T87.3 Nevrinom na amputacijskem krnu 

T87.4 Infekcija na amputacijskem krnu 

T87.5 Nekroza na amputacijskem krnu 

T87.6 Drugi in neopredeljeni zapleti na amputacijskem krnu 
Amputacijski krn: 

•  kontraktura (fleksijska)(naslednjega proksimalnega sklepa) 

•  hematom 

•  oteklina 

Izključeno:  sindrom fantomskega uda (G54.6–G54.7) 

T88 Drugi zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje 



 

 

Izključeno: nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom (T81.2) 

 zapleti, ki sledijo: 

 • infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–) 

 • posegu NUD (T81.–) 

 opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot: 

 • zaplet zaradi: 

 •  anestezije med: 

 •  popadki in porodom (O74.–) 

 •  nosečnostjo (O29.–) 

 •  poporodnim obdobjem (puerperijem) (O89.–) 

 •  sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85) 

 •  porodniških operacij in postopkov (O75.4) 

 • dermatitis po drogah in zdravilih (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1) 

 • toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65) 

T88.0 Infekcija po imunizaciji 
Sepsa } po imunizaciji 

Septikemija  } 

T88.1 Drugi zapleti po imunizaciji, ki niso uvrščeni drugje 
Izpuščaj po imunizaciji 

Izključeno: anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)  

 druge serumske reakcije (T80.6)  

 poimunizacijska: 

 • artropatija (M02.2) 

 • encefalitis (G04.0) 

T88.2 Šok zaradi anestezije 
Šok zaradi anestezije, pri kateri je ustrezna medicinska snov dana na pravilen način 

Izključeno: zapleti pri anesteziji v(pri): 

 •  prekoračitvi odmerka ali dajanju napačne medicinske  snovi (T36–T50) 

 •  popadkih in porodu (O74.–) 

 •  nosečnosti (O29.–) 

 •  poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–) 

 pooperativni šok BDO (T81.1) 

T88.3 Maligna hipertermija zaradi anestezije 

T88.4 Napačna ali otežena intubacija  

T88.5 Drugi zapleti pri anesteziji 
Podhladitev zaradi anestezije 

T88.6 Anafilaktični šok zaradi škodljivega učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način 

Izključeno:  anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5) 

T88.7 Neopredeljen škodljivi učinek droge ali zdravila 
Škodljivi  učinek           }  

Alergijska reakcija na  } ustrezne droge ali zdravila, dane na pravilen način 

Hipersenzibilnost za      }  

Idiosinkrazija na     }  

Droga: 

•  hipersenzibilnost BDO 

•  reakcija BDO 

Izključeno:  opredeljen škodljivi učinek drog ali zdravil (A00–R99, T80–T88.6, T88.8) 

T88.8 Drugi opredeljeni zapleti kiruške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje 

T88.9 Zaplet kirurške in medicinske oskrbe, neopredeljen 

Izključeno:  škodljivi učinek BDO (T78.9) 

 



 

 

DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE  
(T89)  

T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti 

1917 

T89.0 Zapleti zaradi ran 

Najprej kodirajte mesto rane. 

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97). 

T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran 

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

T89.02 Okužena rana 

Izključeno: okužena: 

  • opeklina (T79.3) 

  • površinska poškodba (T79.3) 

T89.03 Drugi zapleti zaradi ran 
Zapoznela ozdravitev 

Zapoznelo zdravljenje 

 

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) PO POŠKODBAH, ZASTRUPITVAH IN PO DRUGIH 
POSLEDICAH ZUNANJIH VZROKOV  
(T90–T98)  
1912 

Opomba: Te kategorije so namenjene za označevanje stanj v S00–S99 in T00– T88 kot vzrokov za kasnejše učinke, ki so  

sami opredeljeni drugje. 

»Kasne posledice (sekvele)« jih vključujejo opredeljene kot take, kot poznejše učinke in take, ki so prisotni še eno 

leto ali dlje po poškodbah. 

T90 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah glave 

T90.0 Kasne posledice po površinski poškodbi glave 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S00.- 

T90.1 Kasne posledice po rani na glavi 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S01.- 

T90.2 Kasne posledice po zlomu lobanje in obraznih kosti 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S02.- 

T90.3 Kasne posledice po poškodbi možganskih živcev 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S04.- 

T90.4 Kasne posledice po poškodbi očesa in orbite 
0723 

Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S05.- 

T90.5 Kasne posledice po intrakranialni poškodbi 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S06.- 

T90.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah glave 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S03.-, S07–S08 in S09.0–S09.8 

T90.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi glave 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S09.9 



 

 

T91 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah vratu in trupa 

T91.0 Kasne posledice po površinski poškodbi in rani na vratu in trupu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0- in T09.1 

T91.1 Kasne posledice po zlomu hrbtenice 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 in T08 

T91.2 Kasne posledice po druge vrste zlomu na prsnem košu in medenici 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 in S32.8- 

T91.3 Kasne posledice po poškodbi hrbtnega mozga 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S14.0–S14.1-, S24.0–S24.1-, S34.0–S34.1 in T09.3 

T91.4 Kasne posledice po poškodbi intratorakalnih organov 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S26–S27 

T91.5 Kasne posledice po intraabdominalni poškodbi in poškodbi organov v medenici 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S36–S37 

T91.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah vratu in trupa 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S13.-, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.-, S24.2–S24.6, 

S25.-, S28.-, S29.0–S29.8, S33.-, S34.2–S34.8, S35.-, S38.-, S39.0–S39.8, T09.2 in T09.4–T09.8 

T91.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi vratu in trupa 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S19.9, S29.9, S39.9 in T09.9 

T92 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah zgornjega uda 

T92.0 Kasne posledice po rani na zgornjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S41.-, S51.-, S61.- in T11.1 

T92.1 Kasne posledice po zlomu nadlakti 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S42.-, S52.- in T10 

T92.2 Kasne posledice po zlomu v predelu zapestja in roke 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S62.- 

T92.3 Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na zgornjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S43.-, S53.-, S63.- in T11.2 

T92.4 Kasne posledice po poškodbi živca na zgornjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S44.-, S54.-, S64.- in T11.3 

T92.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na zgornjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S46.-, S56.-, S66.- in T11.5 

T92.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji zgornjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S47–S48, S57–S58, S67–S68 in T11.6 

T92.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah zgornjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S40.-, S45.-, S49.7–S49.8, S50.-, S55.-, S59.7–S59.8, S60.-, S65.-, 

S69.7–S69.8, T11.0-, T11.4 in T11.8 

T92.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi zgornjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S49.9, S59.9, S69.9 in T11.9 

T93 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah spodnjega uda 

T93.0 Kasne posledice po rani na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S71.-, S81.-, S91.- in T13.1 

T93.1 Kasne posledice po zlomu stegnenice 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S72.- 

T93.2 Kasne posledice po drugih zlomih na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S82.-, S92.- in T12 



 

 

T93.3 Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S73.-, S83.-, S93.- in T13.2 

T93.4 Kasne posledice po poškodbi živca na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S74.-, S84.-, S94.- in T13.3 

T93.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S76.-, S86.-, S96.- in T13.5 

T93.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji spodnjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S77–S78, S87–S88, S97–S98 in T13.6 

T93.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah spodnjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S70.-, S75.-, S79.7–S79.8, S80.-, S85.-, S89.7–S89.8, S90.-, S95.-, 

S99.7–S99.8, T13.0-, T13.4 in T13.8 

T93.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi spodnjega uda 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S79.9, S89.9, S99.9 in T13.9 

T94 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, ki prizadenejo več področij telesa in neopredeljena 
področja telesa 

T94.0 Kasne posledice po poškodbah, ki prizadenejo več telesnih področij 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T00–T07 

T94.1 Kasne posledice po poškodbah, ki niso opredeljene glede na telesno področje 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T14.- 

T95 Kasne posledice (sekvele) po opeklinah in korozijah (kemičnih opeklinah) in ozeblinah 

T95.0 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na glavi in vratu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T20.-, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 in T35.2 

T95.1 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na trupu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T21.-, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 in T35.3 

T95.2 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na zgornjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 in T35.4 

T95.3 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na spodnjem udu 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 in T35.5 

T95.4 Kasne posledice po opeklinah in korozijah, uvrščenih glede na velikost prizadete telesne 
površine 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T31 

T95.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T26–T29, T35.0–T35.1 in T35.6 

T95.9 Kasne posledice po neopredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah 
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T30.-, T33.9, T34.9 in T35.7 

T96 Kasne posledice (sekvele) po zastrupitvi z drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

Kasne posledice po zastrupitvi, uvrščeni v T36–T50 

T97 Kasne posledice (sekvele) po toksičnih učinkih snovi, predvsem  nemedicinskega izvora 

Kasne posledice toksičnih učinkov, uvrščenih v T51–T65 

T98 Kasne posledice (sekvele) drugih in neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov 

T98.0 Kasne posledice po delovanju tujkov, ki so vstopili skozi naravno telesno odprtino 
Kasne posledice učinkov, uvrščenih v T15–T19 

T98.1 Kasne posledice po drugih in neopredeljenih učinkih zunanjih dejavnikov 



 

 

Kasne posledice učinkov, uvrščenih v T66–T78 

T98.2 Kasne posledice določenih zgodnjih zapletov poškodbe 
Kasne posledice zapletov, uvrščenih v T79.- 

T98.3 Kasne posledice po zapletih kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščene drugje 
1904 

 

 

 



 

 

POGLAVJE 20 

ZUNANJI VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI  
(U50–Y98)  
2001 

Opomba:  Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

       Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) 
  
To poglavje, ki je bilo v prejšnjih izdajah ICD dodatni del klasifikacije, omogoča klasifikacijo dogodkov in okoliščin kot 

vzroka za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice. Kode iz te sekcije po potrebi uporabljamo dodatno h kodi iz 

drugih poglavij »Klasifikacije«, ki kaže naravo stanja. Stanje je najpogosteje mogoče uvrstiti v poglavje 19, Poškodbe, 

zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98). Vzroke smrti po možnosti določamo glede na obe 

poglavji 19 in 20, če pa uporabimo samo eno kodo, naj bo po možnosti iz poglavja 20. Druga stanja, ki jih lahko pripišemo 

delovanju zunanjih vzrokov, so uvrščena v poglavja od 1 do 18.  

Kategorije za določanje kasnih posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti so vključene v Y85–Y89. 

 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

U50–U73 Aktivnost 

 U50–U72 Med ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi in aktivnostmi v prostem času  

 U73  Med ukvarjanjem z ostalimi aktivnosti 

 

V00–X59 Nezgode 

 V00–V99 Transportne nezgode 

  V00–V09 Pešec, poškodovan v transportni nezgodi 

  V10–V19 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi 

  V20–V29 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi 
V30–V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni 

nezgodi 

  V40–V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi 

  V50–V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi 

V60–V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni                
nezgodi 

  V70–V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi  

  V80–V89 Druge nezgode med transportom po kopnem 

V90–V94 Nezgode med transportom po vodi 

  V95–V97 Nezgode med transportom po zraku in v vesolju 

  V98–V99 Druge in neopredeljene transportne nezgode 

 W00–X59 Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb 

  W00–W19 Padci 

  W20–W49 Izpostavljenost neživim mehaničnim silam 

  W50–W64 Izpostavljenost živim mehaničnim silam 

  W65–W74 Naključna utopitev in potopitev 

  W75–W84 Druga naključna ogrožanja dihanja 

W85–W99 Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku 
v okolju 

  X00–X09 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom 

  X10–X19 Stik z vročino in vročimi snovmi 

  X20–X29 Stik s strupenimi živalmi in rastlinami 

  X30–X39 Izpostavljenost naravnim silam 

  X40–X49 Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi 
X50–X57       Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje 

X58–X59       Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom 



 

 

 

X60–X84 Namerna samopoškodba 

X85–Y09 Napad 

Y10–Y34 Dogodek  nedoločenega namena 

Y35–Y36 Zakonito posredovanje in vojne operacije 

Y40–Y84 Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo 

 Y40–Y59 Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive 
učinke 

 Y60–Y69 Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo 

 Y70–Y82 Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem 

 Y83–Y84 Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali 
kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med postopkom 

Y85–Y89 Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti  in umrljivosti 

Y90–Y98 Dodatni dejavniki, povezani z vzroki  obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje 

AKTIVNOST 
(U50–U73) 

Opomba:    Kode iz tega sklopa so namenjene uporabi s kategorijami V00–Y34 za določanje aktivnosti poškodovane osebe v 

času, ko se je nesreča zgodila.  

Teh kategorij se ne sme zamenjevati ali jih uporabiti namesto kategorije Y92 Kraj nesreče, ki je namenjena 

določitvi kraja, kjer se je zgodila nesreča, v kateri je bila oseba ranjena. 

  Ko se lahko uporabi več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. Na primer, v primerih, ko se 

športna aktivnost izvaja med šolskim poukom ali v okviru plačanega dela, se dodeli koda za športno aktivnost 

(U50–U71). 

  Za kode v razponu od V00–V99 Transportne nezgode, pri katerih aktivnost v času nesreče ni določena kot 

športna aktivnost, aktivnost v prostem času ali kot delo za plačilo, dodelite kodo U73.9 Nedoločene aktivnosti. 

 Športne aktivnosti in aktivnosti v prostem času (U50–U72) 

  Kode za športne aktivnosti v razponu od U50-U71 so povzete po Mednarodni klasifikaciji zunanjih vzrokov 

poškodb (ICECI) Verzija 1.0. Omogočajo boljše prepoznavanje okoliščin, v katerih pride do športnih poškodb, in 

s tem pripomorejo k oblikovanju strategij za preventivno delovanje. 

  »Športne aktivnosti« se prekrivajo z »aktivnostmi v prostem času«, obenem pa tudi ni na voljo dovolj natančnih 

in splošno sprejetih opredelitev za te aktivnosti, ki bi bile primerne za klinično kodiranje. Večina aktivnosti pod 

kodami U50-U71 so splošno priznane kot športne aktivnosti, čeprav lahko potekajo tudi v obliki aktivnosti v 

prostem času. Ustvarjene so bile še dodatne kategorije za tiste športne aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v bolj 

specifične kategorije. Koda U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane, je namenjena kodiranju drugih 

aktivnosti v prostem času, ki niso opredeljene kot športne aktivnosti. 

  V primerih, ko se lahko uporabi tako koda za športne aktivnosti (U50-U71), kot tudi koda za aktivnosti v prostem 

času (U72), se dodeli koda za športne aktivnosti.  

  Združevanje podatkov v zvezi s športnimi aktivnostmi je mogoče prilagoditi potrebam uporabnikov podatkov z 

izborom tistih posebnih športnih aktivnosti, ki uporabnike podatkov zanimajo. Na primer, če se šolske 

rekreacijske aktivnosti zaradi nekega posebnega razloga niso štele kot »športne aktivnosti«, lahko iz nabora 

upoštevanih podatkov izpustimo kode znotraj kategorije U69 Druge rekreacijske aktivnosti povezane s šolo. 

  Ostale aktivnosti (U73) 

  Ta kategorija obsega kode za delo za plačilo glede na vrsto gospodarske dejavnosti, ki so še posebej pomembne s 

stališča varnosti pri delu. Kode znotraj kategorije U73.0 Med delom za plačilo so povzete po Standardni 

industrijski klasifikaciji Avstralije in Nove Zelandije (ANZSIC). 

   Druge aktivnosti, ki so uvrščene v to kategorijo, vključujejo druge vrste dela (U73.1) in življenjskih aktivnosti, 

kot so počivanje, spanje ali prehranjevanje (U73.2). 



 

 

  

 

MED UKVARJANJEM S ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI IN AKTIVNOSTMI V PROSTEM 
ČASU  
(U50–U72) 

U50 Ekipni športi z žogo 

 

U50.0 Nogomet 

U50.00 Rugbi, avstralska pravila 

U50.01 Rugbi, Rugbi union pravila 

U50.02 Rugbi, Rugbi league pravila 

U50.03 Rugbi, neopredeljen 

U50.04 Nogomet 

U50.05 Rugbi, Touch pravila 
Rugbi, Touch ali Flag pravila 

Rugbi, Touch pravila 

U50.08 Druga opredeljena vrsta nogometa 
American tackle pravila 

Galska pravila (irska različica nogometa) 

Gridiron pravila (ameriška različica nogometa) 

U50.09 Nogomet, neopredeljen 

U50.1 Košarka 

U50.2 Rokomet 

U50.3 Netball 

U50.30 Netball, v dvorani 
Netball - 6 igralcev 

Izključeno: tradicionalni dvoranski netball (U50.39) 

U50.39 Netball, nedoločen 
Netball BDO 

U50.4 Korfbal 

U50.5 Odbojka 
Odbojka (2, 4 ali 6 igralcev): 

• na mivki 

• v dvorani 

• zunaj 

U50.8 Ostali opredeljeni ekipni športi z žogo 

U50.9 Neopredeljeni ekipni športi z žogo 

U51 Ekipni sporti s kijem ali palico 

U51.0 Bejzbol 



 

 

U51.1 Kriket 

U51.2 Hokej 

U51.20 Hokej na ledu 
Hokej na ledu: 

• dvoranski 

• zunanji 

U51.21 Hokej, street and ball pravila 
Zunanji hokej, ki se igra na rolerjih 

U51.22 Hokej na travi 
Zunanji hokej, ki se igra na travi 

U51.23 Floorball/hokej na parketu 
Dvoranski hokej, ki se igra na trdi podlagi, z rolerji ali brez njih 

U51.28 Druga opredeljena vrsta hokeja 
Podvodni hokej 

U51.29 Hokej, neopredeljen 

U51.3 Softball 

U51.4 T-ball 

U51.8 Ostali opredeljeni ekipni športi s kijem ali palico 
Lacrosse 

U51.9 Neopredeljeni ekipni športi s kijem ali palico 

U52 Ekipni vodni športi 

Izključeno: tekmovalno ali rekreacijsko plavanje (U54.5-) 

   individualni vodni športi (U54.-) 

U52.0 Sinhrono plavanje  

U52.1 Vaterpolo 

U52.8 Ostali opredeljeni ekipni vodni športi 

U52.9 Neopredeljeni ekipni vodni športi 

U53 Vodni športi 

U53.0 Kanu 

U53.1 Vodni skuter 

U53.2 Kajak 

U53.3 Dirka čolnov 
Dirke z vodnimi skuterji (Jet boat dirke) 

U53.4 Veslanje 

U53.5 Surfanje s čolni 

U53.6 Jadranje 

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8) 

  jadranje po kopnem (U66.5) 



 

 

U53.7 Surfanje s smučmi 

U53.8 Drugi opredeljeni vodni športi 

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8) 

  jadranje po kopnem (U66.5) 

U53.9 Neopredeljeni vodni športi 
Rekreacijski vodni športi BDO 

U54 Individualni vodni športi 

 

U54.0 Skakanje v vodo 

Izključeno: potapljanje s potapljaško opremo (scuba diving) (U54.2) 

U54.00 Skakanje v vodo, s pečine 

U54.01 Skakanje v vodo, z odskočne deske 

U54.02 Skakanje v vodo, s skakalnice 

U54.08 Drugo opredeljeno skakanje v vodo 

U54.09 Skakanje v vodo, neopredeljeno 

U54.1 Ribolov 

U54.10 Ribolov na skali 

U54.18 Drug opredeljen ribolov 
Ribolov na ledu 

Ribolov s harpuno 

U54.19 Ribolov, neopredeljen 

U54.2 Potapljanje s potapljaško opremo 

U54.3 Potapljanje 

U54.4 Deskanje na vodi 

Izključeno: kajtanje (U54.7) 

  deskanje na vodi z jadrom (windsurfing) 

U54.5 Plavanje 

U54.50 Plavanje, tekmovalno 

U54.51 Plavanje, rekreacijsko 

U54.59 Plavanje, neopredeljeno 

U54.6 Smučanje na vodi 

U54.60 Skakanje s smučmi na vodi 

U54.61 Wake boarding 
Knee boarding 

U54.68 Drugo opredeljeno smučanje na vodi 
Smučanje na vodi brez smuči (barefoot water skiing) 



 

 

U54.69 Smučanje na vodi, neopredeljeno 

U54.7 Deskanje na vodi z jadrom 
Kajtanje 

Izključeno: deskanje na vodi (U54.4) 

U54.8 Drugi opredeljeni individualni vodni športi 
Vožnja na/z: 

• vodnem toboganu 

• gumijastim obročem oz. "banano" (water tubing) 

U54.9 Neopredeljeni individualni vodni športi 

U55 Zimski športi 

U55.0 Bob 
Sankanje (tekmovalno, na ledu) 

U55.1 Drsanje in umetnostno drsanje 
Umetnostno drsanje 

Izključeno: hokej na ledu (U51.20) 

  hitrostno drsanje (U55.5) 

U55.2 Smučanje 

U55.20 Alpsko smučanje in smuk 

U55.21 Nordijsko smučanje in tek na smučeh 

U55.22 Smučanje, prosti slog 

U55.23 Smučarski skoki 
Akrobatski skoki na smučeh 

U55.28 Drugo opredeljeno smučanje 

U55.29 Smučanje, neopredeljeno 

U55.3 Motorne sani  

U55.4 Deskanje na snegu 

U55.5 Hitrostno drsanje 

Izključeno: hokej na ledu (U51.20) 

  drsanje in umetnostno drsanje (U55.1) 

U55.6 Sankanje 

U55.7 Curling 

U55.8 Ostali opredeljeni zimski športi 
Jadranje na ledu 

U55.9 Neopredeljeni zimski športi 

U56 Individualne športne aktivnosti 

 

U56.0 Aerobika in dinamična vadba 

U56.00 Aerobika 



 

 

Vodna aerobika 

Rekreativni boks (boxercise) 

High impact aerobika    

Low impact aerobika    

Aerobika z utežmi (pump aerobika)    

Aerobika za oblikovanje telesa (sculpture aerobika)    

Step aerobika     

Taib 

U56.01 Dinamična vadba 

U56.1 Tek 

Izključeno: tek na: 

  • maratonu (U56.5) 

  • na atletskih tekmovanjih (U56.3-) 

U56.2 Hoja 
Hitra hoja, netekmovalna 

Izključeno: hoja na atletskih tekmovanjih (U56.4) 

U56.3 Atletika 

Izključeno: atletske discipline pri večdisciplinskih športih (U67.-) 

U56.30 Tek čez ovire 
100, 110 in 400 metrov z ovirami 

Tek čez zapreke 

U56.31 Atletika, šprint in tek na srednje proge 
tekme na 100, 200, 400, 800 in 1500 metrov (štafete) 

Izključeno: tek čez ovire (U56.30) 

U56.32 Atletika, tek na dolge proge 
tekme na 5000 in 10000 metrov 

Tekme v krosu 

Izključeno: maraton (U56.5) 

U56.33 Atletika, skok v višino 

U56.34 Atletika, skok v daljino 

U56.35 Atletika, skok ob palici 

U56.36 Atletika, troskok 

U56.37 Atletika, meti 
Met diska   

Met kladiva  

Met kopja   

Suvanje krogle 

U56.38 Ostale opredeljene discipline atletike 

U56.39 Atletika, neopredeljena 

U56.4 Hitra hoja 
Hitra hoja na atletskih tekmovanjih 

U56.5 Maraton 
Ultramaraton 

U56.8 Ostale opredeljene individualne atletske aktivnosti 
Tai Chi 



 

 

Joga 

U56.9 Neopredeljene individualne atletske aktivnosti 

U57 Akrobatski športi 

 

U57.0 Gimnastika 

U57.00 Gimnastika, gred 

U57.01 Gimnastika, na parterju 
Športna gimnastika 

Ritmična gimnastika 

U57.02 Gimnastika, drog 
Dvovišinska bradlja 

U57.03 Gimnastika, bradlja 

U57.04 Gimnastika, krogi 

U57.05 Gimnastika, konj z ročaji 

U57.06 Gimnastika, trampolin 

U57.07 Gimnastika, preskok 

U57.08 Ostala opredeljena gimnastika 

U57.09 Gimnastika, neopredeljena 

U57.8 Ostali opredeljeni akrobatski športi 

U57.9 Neopredeljeni akrobatski športi 

U58 Estetski šport 

U58.0 Ples 

U58.8 Drug opredeljen estetski šport 
Mažoretke 

U58.9 Neopredeljen estetski šport 

U59 Športi z loparjem 

U59.0 Badminton 

U59.1 Racquetball 

U59.2 Skvoš 

U59.3 Namizni tenis 

U59.4 Tenis 
Tenis na peščeni podlagi    

Tenis na travnati podlagi  

Tenis na trdi podlagi  

U59.8 Ostali opredeljeni športi z loparjem 

U59.9 Neopredeljeni športi z loparjem 



 

 

U60 Športi s tarčo, natančni športi 

U60.0 Lokostrelstvo 

U60.1 Biljardni šport 

U60.2 Kegljanje 

U60.20 Kegljanje na travi 

U60.21 Balinanje 

U60.22 Kegljanje v dvorani 

Izključeno: balinanje (U60.21) 

U60.29 Kegljanje, neopredeljeno 

U60.3 Kriket 

U60.4 Pikado 

U60.5 Golf 

U60.6 Streljanje s pištolo 
Streljanje glinenih golobov    

Streljanje na prostem   

Streljanje golobov  

Streljanje med tekom   

Streljanje glinenih golobov 

U60.8 Ostali opredeljeni športi s tarčo in natančni poirti 
Balinanje, italijanska različica (bocce) 

Balinanje, francoska različica (boules) 

Petanka 

U60.9 Neopredeljeni športi s tarčo in natančni poirti 

U61 Borilni športi 

U61.0 Aikido 

U61.1 Boks 

U61.2 Sabljanje 

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3) 

U61.3 Borilne veščine 

U61.30 Judo 

U61.31 Ju-jitsu 

U61.32 Karate 

U61.33 Kendo 

U61.34 Kikboks 

U61.35 Kung fu 

U61.36 Taekwon-do 

U61.38 Ostale opredeljene borilne veščine 



 

 

U61.39 Neopredeljene borilne veščine 

U61.4 Rokoborba 

U61.40 Rokoborba, prosti slog 

U61.41 Rokoborba, Grško-rimski slog 

U61.42 Poklicna rokoborba 

U61.48 Ostala opredeljena rokoborba 

U61.49 Rokoborba, neopredeljena 

U61.5 Tečaj samoobrambe 

U61.8 Ostali opredeljeni borilni športi 

U61.9 Neopredeljeni borilni športi 

U62 Trening moči 

U62.0 Dvigovanje uteži 
Potisk prsi 

Mrtvi dvig 

Počep 

U62.1 Dvigovanje uteži 
Tekmovalno in netekmovalno: 

• Nalog s sunkom 

• Poteg 

U62.3 Body building 

U62.4 Tekmovanje v sekanju drv 

U62.5 Tekmovanje v žaganju drv 

U62.8 Ostali opredeljeni treningi moči 

U62.9 Neopredeljeni treningi moči 

U63 Jahanje 

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3) 

U63.0 Jahalna tekmovanja 

U63.01 Dresurno jahanje 

U63.02 Preskakovanje ovir 

U63.03 Galopske dirke čez ovire 
Galopske dirke na prostem, navadno na razdalji 4-5 km 

Galopske dirke na hipodromih 

Izključeno: terensko jahanje (U63.1) 

  konjske dirke (U63.31) 

konjske dirke čez ovire (U63.32) 

U63.08 Drugo opredeljeno jahalno tekmovanje 
Jahanje: 

• vožnja s kočijami 

• vodenje na uzdi (lonžiranje) 



 

 

• dresura 

• telovadba na konju 

Tekmovanja: 

• z dvokolesno kočijo (buggy) 

• s kočijo 

• z vozom 

Razstava konj 

Western jahanje 

U63.09 Jahalno tekmovanje, neopredeljeno 

U63.1 Vzdržljivostno jahanje 
Vzdržljivostno jahanje je tekmovanje, pri katerem se ure in ure jaha na dolgih razdaljah 

Terensko jahanje 

U63.2 Polo 

U63.3 Konjske dirke, dogodki 

U63.31 Konjske dirke 

Izključeno: jahanje v drncu (U63.6) 

U63.32 Konjske dirke čez ovire 
Konjske dirke, pri katerih je potrebno preskočiti umetne ovire, kot so zapreke, ograje, itd. 

Izključeno: galopske direke čez ovire (U63.03) 

U63.4 Rodeo 

U63.5 Navadno jahanje 

U63.6 Jahanje v drncu 

U63.8 Drugo opredeljeno konjsko jahanje 
Barrel race jahanje 

Camp-drafting jahanje 

Tent pegging jahanj 

U63.9 Neopredeljeno konjsko jahanje 

U64 Adrenalinski športi 

U64.0 Spust po vrvi 

U64.1 Pohodništvo 
Pohodništvo po utrjenih in neutrjenih poteh (bushwalking) 

Daljši pohodi z nočnimi postanki (tramping) 

U64.2 Alpinizem 

U64.3 Orientacija 

U64.4 Rafing 

U64.5 Rafting na divjih vodah 

U64.6 Plezanje 

U64.7 Skok z elastiko 

U64.8 Ostali opredeljeni adrenalinski športi 

U64.9 Neopredeljeni adrenalinski športi 



 

 

U65 Motošporti 

U65.0 Vožnja z ATV štirikolesniki 
Vožnja z ATV tri- ali štirikolesniki 

U65.1 Motociklizem 
Motociklistične dirke in skoki 

Motokros 

U65.2 Avtomobilizem 
Rally 

Speedway 

U65.3 Gokart 
Kart 

U65.8 Ostali opredeljeni motošporti 

U65.9 Neopredeljeni motošporti 

U66 Športi na kolesih brez motorja 

 

U66.0 Kolesarjenje 

Izključeno: pri triatlonu (U67.4-) 

U66.00 Kolesarjenje, BMX 
Skoki z BMX kolesi 

Triki s kolesom in preskakovanje ovir 

U66.01 Gorsko kolesarjenje 

U66.02 Cestno kolesarjenje 

U66.03 Velodrom 

U66.08 Ostalo opredeljeno kolesarjenje 

U66.09 Neopredeljeno kolesarjenje 
Rekreacijsko kolesarjenje BDO 

U66.1 Inline drsanje in rolanje  

U66.2 Rolanje 

U66.3 Rolkanje 

U66.4 Vožnja s skuterjem 

U66.40 Vožnja s skuterjem, zložljiv skuter brez motorja 

U66.49 Vožnja s skuterjem, drugi in neopredeljeni skuterji brez motorja 
Vožnja s skuterjem BDO 

U66.5 Jadranje na kolesih 

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8) 

U66.8 Ostali opredeljeni športi na kolesih brez motorja 
Sankanje po cesti 

U66.9 Neopredeljeni športi na kolesih brez motorja 



 

 

U67 Večdisciplinski športi 

U67.0 Biatlon 
Tek na smučeh  

Streljanje   

Izključeno: poletni biatlon (U67.8) 

U67.1 Deseteroboj 
100, 400 in 1500 metrov   

110 metrov z ovirami  

Met diska   

Skok v višino   

Met kopja    

Skok v daljino    

Skok ob palici    

Suvanje krogle  

U67.2 Sedmeroboj 
100 metrov z ovirami   

200 in 800 metrov  

Skok v višino    

Met kopja   

Skok v daljino    

Skok ob palici   

Suvanje krogle   

U67.3 Moderni peteroboj 
Jahanje   

Sabljanje   

Tek  

Streljanje   

Plavanje 

U67.4 Triatlon 

U67.40 Triatlon, kolesarjenje 

U67.41 Triatlon, tek 

U67.42 Triatlon, plavanje 

U67.49 Triatlon, nedoločen 

U67.8 Ostali opredeljeni večdisciplinski športi 
Poletni biatlon 

U67.9 Neopredeljeni večdisciplinski športi 

U68 Letalski športi 

U68.1 Akrobatsko letenje 

U68.2 Jadranje 

U68.3 Jadranje z zmajem 

U68.4 Padalstvo 
Skoki na cilj 

Deskanje v zraku [sky surfing] 

U68.5 Preleti z jadralnimi parali 
Polet z jadralnim padalom 

U68.6 Polet z balonom 



 

 

U68.8 Ostali opredeljeni letalski športi 

U68.9 Neopredeljeni letalski športi 

U69 Ostale rekreacijske aktivnosti povezane s šolo 

Izključeno: aktivnosti v prostem času (U72) 

U69.0 Telovadba 

U69.8 Ostale določene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo 

U69.9 Nedoločene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo 

U70 Ostale določene športne in vadbene aktivnosti 

U70.0 Aktivnosti povezane s fitnesom, neklasificirane 
Športne aktivnosti, ki vključujejo: 

• ročko 

• steper 

• sobno kolo 

• tekalno stezo 

Izključeno: trening za moč in body building (U62.3) 

U70.8 Ostala določena športna in vadbena aktivnost 

U71 Nedoločena športna in vadbena aktivnost 

 

U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane 

Hobiji 

Sodelovanje na dogodkih in pri aktivnostih prostovoljnih organizacij 

Izključeno: splošne igre (npr. skrivalnice, prosta igra v šoli) 

 aktivnosti v prostem času z elementom zabave, kot je obisk kina, plesa ali zabave 

 razvedrilne dejavnosti (npr. ležanje na plaži) 

Opomba:   Kot aktivnosti v prostem času se štejejo hobiji in druge aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo 

predvsem iz veselja in za sprostitev. Lahko so pasivne (gledanje televizije) ali aktivne (udeležba na 

zabavi), lahko se z njimi ukvarjamo sami (branje) ali z drugimi ljudmi (otroci, ki se igrajo 

skrivalnice), lahko so komercialne narave (obisk zabaviščnega parka) ali ne (družinski piknik v 

javnem parku), lahko uradno organizirane (enodnevni izlet) ali ne (otrok, ki se "samo igra"). 

Izključeno: športne aktivnosti (U50–U71) 

 

MED UKVARJANJEM Z OSTALIMI AKTIVNOSTMI  
(U73) 

U73 Ostala aktivnost 

Opomba:   Ko je potrebno uporabiti več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. 

U73.0 Med delom za plačilo 

Plačano delo (ročno)(poklicno) 

Prevoz (čas) na opravljanje takih aktivnosti in nazaj 

Delo za plačo, bonus ali drugo vrsto prihodka 

U73.00 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov 



 

 

Poljedelstvo in živinoreja 

Vzreja živali 

Ribolov in z njim povezane aktivnosti 

Pridelava poljščin 

Pridelava poljščin v kombinaciji z vzrejo živali 

Vrtnarstvo 

Lov, nastavljanje pasti in s tem povezane aktivnosti 

Drvarstvo 

Pridelava vrtnin za lokalno prodajo 

Upravljanje ribogojnic in ribjih farm 

U73.01 Rudarstvo 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 

Pridobivanje šote 

Izkopavanje premoga in lignita 

Izkopavanje železa 

Izkopavanje urana in torija 

Izkopavanje kamenja, peska in gline 

Servisne storitve, ki spremljajo aktivnosti pridobivanja nafte in plina 

U73.02 Proizvodnja 
Proizvodnja: 

• hrane, pijače in tobačnih izdelkov 

• strojev in opreme 

• kovinskih izdelkov 

• nekovinskih mineralnih izdelkov 

• nafte, premoga, kemikalij in z njimi povezanih izdelkov 

• tiskanih medijev, posnetih nosilcev zapisa in založništvo 

• tekstil, oblačila, obutev in usnje 

• izdelki iz lesa in papirja 

U73.03 Gradnja 
Gradnja celotnih zgradb ali posameznih delov 

Gradbena dela 

Vgradnja inštalacije 

Priprava gradbišča 

U73.04 Prodaja na drobno in debelo 
Popravilo osebnega ali gospodinjskega blaga 

Prodaja na drobno: 

• avtomobilskega goriva 

• hrane, pijače in tobačnih izdelkov 

• železnine, barv in stekla 

• gospodinjskih aparatov, artiklov in opreme 

• farmacevtskega in medicinskega blaga, kozmetike in artiklov za osebno higieno 

• rabljenega blaga 

• tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov 

• preko/na: 

 • prodaje po pošti 

 • tržnicah 

Prodaja: 

• motornih vozil in avtomobilskih delov in dodatkov 

• motornih koles in z njimi povezanih delov in dodatkov 

Prodaja na debelo: 

• kmetijskega surovega materiala, živih živali, hrane, pijače in tobaka 

• gospodinjskega blaga 

• strojev, opreme in zalog 

U73.05 Transport in skladiščenje 
Zračni transport 

Transport po kopnem 

Pošta in telekomunikacije 

Podporne in pomožne prevozne dejavnosti 

Transport preko cevovodov 

Aktivnosti potovalnih agencij 

Vodni transport 



 

 

U73.06 Javna uprava in obramba 
Državna administracija 

Obramba 

Gospodarska in socialna politika skupnosti 

Zunanje zadeve 

Javni red in varnost 

U73.07 Zdravstvene storitve 
Storitve javnega zdravstva 

Zobozdravstvene storitve 

Storitve splošne medicine 

Bolnišnice in domovi za ostarele 

Storitve specialistične medicine 

Veterinarske storitve 

U73.08 Ostalo opredeljeno delo za plačilo 
Prenočišča, bari in restavracije 

Dejavnosti verskih in političnih organizacij 

Storitve nege otrok 

Komunikacijske storitve 

Kulturne in športne aktivnosti 

Izobraževanje 

Dobava elektrike, plina in vode 

Finance in zavarovalništvo 

Osebne storitve 

Nepremičninske in poslovne storitve 

Storitve javnega reda in varnosti 

U73.09 Med delom za plačilo, nedoločeno delo  

U73.1 Med zaposlitvijo v drugih vrstah dela 
Domača opravila, kot so: 

• skrb za otroke in sorodnike 

• čiščenje 

• kuhanje 

• vrtnarjenje 

• skrb za gospodinjstvo 

Zadolžitve, ki običajno ne prinašajo prihodka 

Aktivnosti učenja, npr. obiskovanje šolskih učnih ur 

Udeležba v izobraževalnem procesu 

U73.2 Med počivanjem, spanjem, prehranjevanjem in ostalimi življenjskimi aktivnostmi 
Osebna higiena 

U73.8 Ostale določene aktivnosti 

U73.9 Nedoločene aktivnosti 

 

NEZGODE 
(V00–X59) 

TRANSPORTNE NEZGODE  
(V00–V99) 

Opomba: To področje je razdeljeno na 12 skupin. V skupinah, ki se nanašajo na transportne nezgode na kopnem (V00–  

V89), je označen način prevoza ponesrečenca. Razdeljene so glede na udeleženost ponesrečenca ali vrsto 

dogodka. Vozilo, v katerem se je oseba poškodovala, je opredeljeno s prvima dvema znakoma, ker v 

preventivnih prizadevanjih prav vrsta vozila velja za najpomembnejši dejavnik. 

Izključeno:  nesreče, ki vključujejo vozila, ki pa nimajo zveze s tveganji povezanimi s prevoznimi sredstvi [npr. poškodbe 

pridobljene med pretepom na ladij; transportno vozilo udeleženo v naravni katastrofi; prst zlomljen med 

zapiranjem avtomobilskih vrat]  (W00–X59) 



 

 

nesreče oseb, ki vzdržujejo ali popravljajo transportno opremo ali vozilo, ki ni v gibanju in je zunaj javnih 

cestnih površin W00–X59) 

napad s trčenjem motornega vozila (Y03.-) 

dogodek z neopredeljenim namenom (Y31–Y33) 

namerno samopoškodovanje (X81–X83) 

DEFINICIJE V ZVEZI S TRANSPORTNIMI NEZGODAMI 
a) Transportna nezgoda (V00–V99) je katera koli nezgoda, v kateri je udeleženo sredstvo, namenjeno in ali v trenutku 

nezgode uporabljano predvsem za prevoz ljudi ali blaga z enega na drugi kraj 

(b)    Javna cesta [avtomobilska cesta] ali ulica je celotna širina javne površine, z dokumenti ali služnostno namenjena za 

premikanje oseb ali blaga z enega kraja na drugega. Cestišče je tisti del ceste, ki je namenjen in se običajno 

uporablja za promet vozil. 

(c)    Prometna nezgoda je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se zgodi na cesti (tj., se prične ali konča na cesti ali 

vključuje vozilo, ki se nahaja deloma na cesti). Za nezgodo motornega vozila predpostavljamo, da se je zgodila na 

cesti, če ni naveden drugačen kraj dogodka – razen v primeru nezgod, v katerih so udeležena samo vozila zunaj 

cestnih površin in jih uvrstimo med neprometne nezgode, razen če ni navedeno drugače. 

(d)    Neprometna nezgoda je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se v celoti zgodi kjer koli drugje kot na cesti. 

(e)    Pešec je katera koli oseba, udeležena v nezgodi, ki se ob nezgodi ni vozila v motornem vozilu, vlaku ali tramvaju, 

na kolesu, vprežnem ali drugem vozilu, ali jahala na živali. 

Vključeno: oseba: 

•  ki menja kolo vozila 

•  ki popravlja motor vozila 

•  ki gre peš 

uporabnik dodatnega prevoznega sredstva, kot npr.: 

•  otroški voziček (globok, nizek, športni, na dveh kolesih) 

•  drsalke 

•  kotalke 

•  skiro 

•  rolka 

•  smuči 

•  sani 

•  invalidski voziček (z motornim pogonom) 

(f)     Voznik je oseba v transportnem vozilu, ki to vozilo upravlja ali ga namerava upravljati. 

(g)    Potnik je vsaka druga oseba v transportnem vozilu, razen voznika. 

Izključeno: oseba, ki potuje na zunanji strani vozila – glej definicijo (h) 

(h)    Oseba na zunanji strani motornega vozila je vsaka oseba, ki se prevaža z vozilom, vendar ne v prostoru, 

predvidenem za voznika ali potnika ali v prostoru, namenjenem za prevoz blaga. 

Vključeno: oseba, ki (potuje na): 

•  karoseriji 

•  odbijaču 

•  visi na zunanjosti vozila 

•  strehi (prtljažniku) 

•  stopnici 

(i) Kolo (na nožni pogon) je vsako transportno vozilo, ki se premika samo s pomočjo pedalov na nožni pogon. 

Vključeno: kolo tricikel 

Izključeno: kolo z motorjem – glej definicijo (k) 

(j) Kolesar je vsaka oseba, ki se vozi na kolesu s pedali ali v prikolici, ki je pripeta h kolesu. 

(k)    Motorno kolo je vozilo z dvema kolesoma, z enim ali dvema sedežema ter včasih s tretjim kolesom, ki nosi 

prikolico. Prikolica je del motornega kolesa.  

Vključeno: moped 

   skuter 

   kolo z motorjem: 

   • BDO 



 

 

   •  kombinirano 

   •  s stransko prikolico navadno kolo z motorjem 

   kolo na motorni pogon z omejeno hitrostjo 

Izključeno: motoriziran tricikel – glej definicijo (m) 

(l) Motorist je katera koli oseba, ki se pelje na motornem kolesu ali v prikolici ob strani takega vozila ali v prikolici, ki 

jo takšno vozilo vleče za seboj. 

(m)   Trokolesno motorno vozilo je motoriziran tricikel, namenjen predvsem za uporabo na cestah. 

Vključeno: tricikel na motorni pogon rikša z motorjem 

avto na tri kolesa 

Izključeno: motorno kolo s stransko prikolico – glej definicijo (k) 

posebno terensko vozilo – glej definicijo (w) 

(n)    Osebni avtomobil je štirikolesno motorno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz do 10 oseb. 

Vključeno: minibus 

(o)    Motorno vozilo ali vozilo lahko pomeni različna prevozna vozila. Da bi uporabljali ustrezno kodo, je potrebno 

opredeliti pomen izraza v konkretnem jeziku. Če je raba dvoumna, uporabljamo kodo za “neopredeljeno”. 

(p)    Poltovornjak je motorno vozilo na štiri kolesa ali šest koles, namenjeno predvsem za prevoz blaga s težo, manjšo 

od predpisane spodnje meje za težko tovorno vozilo, za katerega se ne zahteva posebno vozniško dovoljenje. 

(q)    Težko transportno vozilo je motorno vozilo, ki je namenjeno predvsem za prevoz blaga, ustreza s predpisi določeni 

nosilnosti (običajno nad 3500 kg) in je zanj potrebno posebno vozniško dovoljenje. 

(r) Avtobus je motorno vozilo, ki je namenjeno ali prilagojeno predvsem za prevoz več kot 10 oseb in za katerega je 

potrebno posebno vozniško dovoljenje. Vključeno: avtobus 

(s)    Vlak ali vozilo na železniških tirih je vsako vozilo s priklopljenim vagonom ali brez njega, namenjeno za prevoz po 

tirih. 

Vključeno: mestni vlak: 

  • trolejbus   }  (vozi v glavnem n lastnih tirih, ki niso namenjeni drugemu prometu) 

  •tramvaj       

  vlak na kakršen koli pogon [na nafto][na elektriko][na paro]: 

 •  žičnica 

 •  enotirna ali dvotirna železnica 

 •  podzemna ali nadzemna železnica 

 druga vozila, namenjena za prevoz po železniških tirih 

Izključeno: medkrajevni tramvaj z lastnimi tiri, ki so del ulice ali ceste – glej definicijo (s). 

(t)   Tramvaj je prevozno sredstvo, namenjeno predvsem za prevoz oseb znotraj mestnega območja. Vozi po tirih, ki so 

praviloma del cestišča in se ravna po običajnih znakih za usmerjanje prometa. Prikolica, ki jo tramvaj vleče, je 

sestavni del tramvaja. 

 Vključeno: medkrajevni trolejbus ali tramvaj, ki vozi po ulici ali cesti tramvajski voz 

trolejbusni voz 

(u)    Posebno vozilo za uporabo na industrijskih/tovarniških površinah je motorno vozilo, namenjeno predvsem uporabi 

znotraj zgradb in na površinah industrijskih ali poslovnih ustanov. 

Vključeno: vozilo na baterijski pogon: 

   •  letališko vozilo za prevoz potnikov 

   •  tovornjak (za prevoz prtljage)(poštni) 

   premogovniški vagon viličar 

   drvarsko vozilo 

   tovornjak na lastni pogon, industrijski tovornjak za prtljago na postaji (s pogonom) 

   tramvaj, tovornjak ali vlak (s pogonom) v rudniku ali kamnolomu 

(v)    Posebno vozilo za uporabo v poljedelstvu je motorno vozilo, uporabljeno predvsem v kmetijstvu in poljedelstvu 

(hortikulturi), npr. za obdelavo zemlje, spravilo žetve ter za prevoz materiala na kmetiji. 

 Vključeno: kombajn 

      kmetijski stroji na lastni pogon traktor (in 

prikolica) 



 

 

(w)   Posebno gradbeno vozilo je motorno vozilo, namenjeno uporabi pri gradnji (in podiranju) cest, stavb ter 

drugih konstrukcij. 

 Vključeno: buldožer rovokopač prekucnik 

       izravnalec zemlje bager 

       cestni valjar 

(x)    Posebno terensko vozilo je posebno motorno vozilo, ki omogoča prevoz po gro- bem ali mehkem terenu ali snegu. 

Značilna je visoka konstrukcija, posebna kolesa in gume, gosenice ali zračna blazina. 

 Vključeno: vozilo na zračni blazini na kopnem ali močvirju motorne sani 

 Izključeno: vozilo na zračni blazini na odprtih vodah – glej definicijo (y) 

(y)    Vodno plovilo je vsako sredstvo za prevoz potnikov ali blaga po vodi. 

 Vključeno: vozilo na zračni blazini BDO 

(z)    Zračno plovilo je vsako sredstvo za transport potnikov ali blaga po zraku. 

 

NAVODILA ZA UVRŠČANJE IN KODIRANJE TRANSPORTNIH NEZGOD 

1.  Če v opisu dogodka ni opredeljeno, ali gre za prometno ali neprometno nezgodo, predpostavljamo: 

  (a)  Prometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije V10–V82 in V87. 

  (b)  Neprometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije V83–V86. 

Pri teh kategorijah je ponesrečenec pešec ali oseba v vozilu, namenjenem predvsem uporabi zunaj 

ceste. 

 

2.    Pri nezgodah, v katerih je vpletenih več vrst prevoza, uporabljamo naslednjo prednostno lestvico: 

 zračno in vesoljsko plovilo (V95–V97) 

 vodno plovilo (V90–V94) 

 druge oblike prevoza (V01–V89, V98–V99) 

 

 3.   Če pri opisih nezgode pri transportu ponesrečenec ni konkretno opredeljen kot oseba v vozilu in je opisan              

kot: 

 trčen }              { 

 vlečen }              {   žival z jezdecem, vprežno vozilo, kolo, buldožer, avtobus, avtomobil, 

      udarjen  }  s kakršnim koli     {   motorno kolo, motorizirani tricikel, poltovornjak, vozilo za rekreacijo, 

 poškodovan }   vozilom,              {   trolejbus, traktor, vlak, tramvaj, tovornjak, kombi 

 ubit }   vključujoč          {  

 knockoutiran }               { 

 povožen  }               { 

 ga uvrstimo kot pešca (kategorije V00–V09). 

 

4.    Če v opisu transportne nezgode vloga ponesrečenca ni opredeljena, kot npr.: 

 letala  }    {  

 kolesa   }    {  

 ladje   }   {  

 buldožerja   }   {  

 avtobusa    }   {  

 avtomobila   }   {  

 motornega kolesa   }   {  

 motoriziranega tricikla  }   {  

 poltovornjaka    }   {  

 vozila za rekreacijo    } nezgoda trčenje zrušenje razbitje  {  BDO 

 vesoljskega plovila   }   {  

 streetcar    }   {  

 traktor    }   {  

 vlak   }   {  

 trolejbusa    }   {  

 tovornjaka   }   {  

 kombija   }   {  

 vodnega plovila   }   {  

      uvrstimo ponesrečenca kot osebo v ali na omenjenem vozilu. 



 

 

  

Če je omenjeno več kot eno vozilo, ni potrebno ugibati, v katerem vozilu je bila žrtev, razen če so vozila 

enaka. Namesto tega uporabimo ustrezne kategorije V87–V88, V90–V94, V95–V97, upoštevajoč 

prednostni vrstni red, naveden v opombi 2 zgoraj. 

 

5.   Če je prišlo do nezgode zato, ker: 

voznik (motornega vozila)(nemotornega vozila): 

•  ni obvladal ovinka 

•  je izgubil oblast nad vozilom (ker): 

•  je počila guma 

•  je zaspal 

•  ni bil pozoren 

•  je vozil prehitro 

•  je odpovedal del vozila 

in je to povzročilo trčenje, uvrščamo nezgodo kot trčenje. Če je bila posledica drugačna, dogodek uvrstimo med 

nezgode brez trčenja glede na tip vozila. 

 

6.  Če je v transportni nezgodi vključeno vozilo v gibanju, kot npr.: 

naključna zastrupitev zaradi izpušnih plinov,  ki jih oddaja   

zlom dela }  

ekspolozija dela }  

padec, skok ali naključno potisnjenje iz                        } 

izbruh ognja na                                                     } vozila(-u, -o) v gibanju 
zadetje s predmetom, vrženim v ali na  } 

poškodovanje pri vrženju v del ali predmet } 

poškodba pri premikanju dela }  

padec predmeta v ali na }  

in je bila posledica trčenje, uvrščamo nezgodo kor trčenje. Če pa je iz tega sledila drugačna nezgoda kot 

trčenje, jo uvrščamo med nezgode brez trčenja glede na tip vozila. 

 

7. Nezgode pri transportu po kopnem, opisane kot: 

trčenje (zaradi izgube nadzora)(na cesti) med vozilom in: 

 mostnim stebrom (most)(nadvoz)         }  

 padlim kamnom        }  

 zaščitno ograjo ali mejno ograjo         }  

 ločnico na avtocesti         }  

 zemeljskim plazom (v mirovanju)         } so vključene v V17.-, V27.-, V37.-,  

 predmetom, vrženim pred motorno vozilo    } V47.-, V57.-, V67.- in V77.-     

 varnostnim otočkom         }  

 drevesom         }  

 prometnim znakom ali oznako (začasno)      } 

 drogom         }  

 podvozom na cesti        }  

 drugimi predmeti, pričvrščenimi, premičnimi ali premikajočimi }  

 prevrnjenje (brez trčenja), so vključene v V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- in V78.- 

 trčenje z živaljo (v čredi)(brez spremstva), so vključene v V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- in V70.- 

 trčenje z vozilom z vprežno živaljo in živaljo z jezdecem, so vključene v V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- in 

V76.-. 

 

PEŠEC, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI  
(V00–V09) 
2009 

Vključeno: padec zaradi trčenja pešca v transportni nezgodi 
 

Izključeno: trčenje pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) 

(W51.–) 

•   s posledičnim padcem (W03.–) 

padec: 

• ne zaradi trčenja s pešcem ali prevoznim sredstvom, namenjenem  pešcem (W02) 



 

 

• na ali iz: 

 • dvigalo(-a) (W10.0) 

 • po tekočem traku za pešce ali z njega (W10.1) 

 

S kategorijami V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 
.0  Neprometna nezgoda 
.1  Prometna nezgoda 
.9  Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna 

V00 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem 

Opomba:   Kodam V00–Y34 dodeli tudi kraj dogajanja (Y92.-)  in aktivnost (U50.-–U73.-). 

Naslednje podrazdelitve petega podznaka se uporabljajo pri sklopu V00 za označitev načina transporta, 

ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.  



 0 nedoločeno prevozno sredstvo 

 1 peš 

 2 rolka 

 3 kotalke 

   rolerji 

 4 električni skiro 
   gopher  

 5 skiro, brez motornega pogona 

 6 električni invalidski voziček 
   invalidski voziček na električni pogon 

 7 invalidski voziček 
   invalidski voziček BDO 

 8 otroški voziček 
   Otroški voziček s košaro 

   Otroški voziček, športni, sedeči  

   Otroški voziček, športni, sedeči  

 9 ostali opredeljena prevozna sredstva 

V00.0 Neprometna nezgoda 

 

V00.1 Prometna nezgoda 

 

V00.9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna 

 

V01 Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V02 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V03 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 



 

 

V04 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V05 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V06 Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V09 Pešec, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Vključeno:  pešec, ki ga poškoduje posebno vozilo 

V09.0 Pešec, poškodovan v neprometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena 
motorna vozila 

V09.1 Pešec, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi 

V09.2 Pešec, poškodovan v prometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna 
vozila 

V09.3 Pešec, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi 

V09.9 Pešec, poškodovan v neopredeljeni nezgodi pri transportu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

KOLESAR, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI  
(V10–V19) 

 
S kategorijami V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

.0   voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1   potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2   neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3   oseba, poškodovana med vsedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa 

.4   voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi 

.5   sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi 

.9   neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi 

V10 Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V16.-) 

V11 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V12 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V13 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 



 

 

V14 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V15 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V16 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V17 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V18 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja 

Vključeno: padec ali met s kolesa (brez predhodnega trčenja) 

 prevračanje: 

 • BDO 

 • brez trčenja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V19 Kolesar, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V19.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V19.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V19.2 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi  
motornimi vozili v neprometni nezgodi 
Trčenje kolesa BDO, neprometno 

V19.3 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Kolesarska nezgoda BDO, neprometna 

Kolesar, poškodovan v neprometni nezgodi BDO 

V19.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V19.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V19.6 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v prometni nezgodi 
Trčenje kolesa BDO (prometno) 

V19.8 Kolesar, poškodovan v drugi opredeljeni transportni nezgodi 
Ujet v del kolesa 

V19.9 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi 
Kolesarska nezgoda BDO 

 

MOTORIST, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI  
(V20–V29)  



 

 

 

Vključeno: moped 

motorno kolo s prikolico kolo na motorni pogon 

skuter 

Izključeno:  trokolesno motorno vozilo (V30–V39) 

 

S kategorijami V20–V28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 

.0   voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1   potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2   neopredeljena oseba na motorju ali potnik na motorju, poškodovan v neprometni    

nezgodi 

.3   oseba, poškodovana med vsedanjem na motor ali sestopanjem z njega 

.4   voznik, poškodovan v prometni nezgodi 

.5   potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.9   neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V20–V28: 

 0 Moped ali kolo z motorjem 

 1 Cestni motocikel 
motocikel za cestno rabo 

 2 Terenski motocikel 
Štirikolesnik  } 

Motokros } registriran za cestno rabo 

Motokros } 

Izključeno:  hitrostno dirkanje po ravni progi [drag race] (V86.-) 

                    posebni motocikli za terensko ali drugovrstno izvencestno rabo  

motocikel (2-, 3- ali 4-kolesni), ki ga ni mogoče registrirati za cestno rabo                                        

(V86.-)   

 8 Drug opredeljen motocikel 

 9 Neopredeljen motocikel 

V20 Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba:  Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem  (V26.-) 

V21 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V22 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V23 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V24 Motorist, poškodovan pri trčenju s  težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V25 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V26 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Izključeno: trčenje z vozilom, ki ga vleče žival ali z živaljo, ki jo jezdi človek ali s tramvajem 



 

 

V27 Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V28 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja 

Vključeno: padec ali met s kolesa z motorjem (brez predhodnega trčenja) 

 prevračanje: 

 • BDO 

 • brez trčenja 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V29 Motorist, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V29.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V29.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V29.2 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v neprometni nezgodi 
Trčenje kolesa z motorjem BDO, neprometno 

V29.3 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Nezgoda kolesa z motorjem BDO, neprometna 

Motorist, poškodovan v neprometni nezgodi BDO 

V29.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V29.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V29.6 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v prometni nezgodi 
Trčenje kolesa z motorjem BDO (prometno) 

V29.8 Motorist [kateri koli], poškodovan v drugih opredeljenih transportnih nezgodah 
Ujet v del kolesa z motorjem 

V29.9 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi 
Nezgoda kolesa z motorjem BDO 

 

OSEBA V TROKOLESNEM MOTORNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI 
NEZGODI  
(V30–V39)  
 

Vključeno:  tricikel na motorni pogon 

Izključeno:  motorno kolo s prikolico (V20–V29) 

vozilo, namenjeno predvsem uporabi na necestnih površinah (V86.–) 

 

S kategorijami V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 

.0   Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1   Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2   Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3   Neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v   

neprometni nezgodi 

.4   Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem 

.5   Voznik, poškodovan v prometni nezgodi 



 

 

.6   Potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.7   Oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi 

.9   Neopredeljena oseba motornega vozila na tri kolesa, poškodovana v prometni 

nezgodi 

V30 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V36.-) 

V31 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V32 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim 
vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V33 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, 
poltovornjakom, kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V34 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenje s težjim transportnim vozilom 
ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V35 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V36 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim 
vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V37 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim 
predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V38 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Vključeno:   padec ali met iz trokolesnega motornega vozila  

prevračanje: 

• BDO 

•  brez trčenja 

V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih 
nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

V39.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni 
nezgodi 

V39.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni 
nezgodi 



 

 

V39.2 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste in 
neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi 
Trčenje, v katerem je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa BDO, neprometno 

V39.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa, neprometna 

Oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi BDO 

V39.4 Voznik, poškodovan poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom 
v prometni nezgodi 

V39.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni 
nezgodi 

V39.6 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugim in 
neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi 
Trčenje BDO, v katerem je vključeno trokolesno motorno vozilo (prometno) 

V39.8 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih 
nezgodah 
Ujet z vrati ali drugim delom trokolesnega motornega vozila 

V39.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi 
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo trokolesno motorno vozilo 

 

OSEBA V AVTOMOBILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI  
(V40–V49)  
 

S kategorijami V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

.0   Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1   Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2   Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3   Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi 

.4   Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem 

.5   Voznik, poškodovan v prometni nezgodi 

.6   Potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.7   Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi 

.9   Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi 

 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V40–V48: 

0 Limuzina (sedan)  

 Športni avtomobil s premično streho: 

 • coupe 

 • z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back) 

 • limuzina [sedan], s 4-kolesnim pogonom  

 • športni avtomobil 

 Station: 

 • sedan 

 • wagon [karavan] 

  Izključeno: gospodarsko vozilo  } 

  kombinirano vozilo } (V50–V59) 

  kombi } 

 

1  Terenski štirikolesnik 

 štirikolesnik BDO 

   Terenska vozila ali štirikolesniki oblikovani  } { Honda CR-V, Mitsubishi Pajero,  

  predvsem za izvencestno oz. terensko rabo,  }    kot { Nissan Patrol, Subaru Forester, 



 

 

  Terenska ali druga motorna vozila za izvencestno }    so { Toyota:   

                   rabo, ki jih je mogoče registrirati za cestno rabo               }              {              •  Landcruiser,  

                                                                                                                                • Prado, 

                                                                                                                                              • RAV4 

 Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0) 

  posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno 

uporabo (V86.-2) 

 

2 Štirikolesno motorno vozilo  

 Štirikolesni motor 

 Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo 

 Izključeno: štirikolesni motor, }   ki ga navadno ni mogoče registrirati 

  štirikolesnik "quad" }     za cestno uporabo (V86.-2) 

   

3 Potniški kombi  

 Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje. 

 

8 Drug opredeljen avtomobil 

 

9 Neopredeljen avtomobil 

 

V40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V46.-) 

V41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V44 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V45 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V46 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V47 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V48 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja  

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: prevračanje: 



 

 

• BDO 

•  brez trčenja 

V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V49.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V49.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V49.2 Neopredeljena oseba v avtomobil, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v neprometni nezgodi 
Trčenje avtomobila BDO, neprometno 

V49.3 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Avtomobilska nezgoda BDO, neprometna 

Oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO 

V49.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenim motornimi vozili v prometni nezgodi 

V49.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V49.6 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v prometni nezgodi 
Trčenje avtomobila BDO (prometno) 

V49.8 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v drugih neopredeljenih transportnih nezgodah 
Ujet z vrati ali drugim delom avtomobila 

V49.9 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v  neopredeljeni prometni nezgodi 
Avtomobilska nezgoda BDO 

 

OSEBA V POLTOVORNJAKU ALI KOMBIJU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI 
NEZGODI  
(V50–V59)  
 

Izključeno:  težka transportna vozila (V60–V69) 

 
S kategorijami V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 

.0    Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1    Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2    Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3    Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi 

.4    Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem 

.5    Voznik, poškodovan v prometni nezgodi 

.6     Potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.7    Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi 

.9    Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi 

V50 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem  (V56.-) 

V51 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

V52 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s   trokolesnim motornim 
vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V53 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali 
kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V54 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z 
avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V55 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih  

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V56 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V57 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim 
predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V58 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: prevračanje: 

• BDO 

•  brez trčenja 

V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih 
nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V59.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V59.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V59.2 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in 
neopredeljenimi motornimi vozil v neprometni nezgodi 
Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometno 

V59.3 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni neprometni 
nezgodi 
Nezgoda BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometna 

Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi BDO 

V59.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V59.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V59.6 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in 
neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 
Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi (prometno) 



 

 

V59.8  Oseba  [katera koli]  v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih opredeljenih  
transportnih nezgodah 
Ujeta med vrata ali drug del poltovornjaka ali kombija 

V59.9 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi 
 Nezgoda BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi 

 
 
OSEBA V TEŽKEM TRANSPORTNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI 
NEZGODI  
(V60–V69)  
 

S kategorijami V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 

.0    Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1    Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2    Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3    Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v 

neprometni nezgodi 

.4    Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem 

.5    Voznik, poškodovan v prometni nezgodi 

.6    Potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.7    Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi 

.9    Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni 

nezgodi 

V60 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V66.-) 

V61 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V62 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim 
vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V63 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom 
ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V64 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali 
z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V65 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V66 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim 
vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V67 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim 
predmetom 



 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V68 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: prevračanje: 

• BDO 

• brez trčenja 

V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih 
nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V69.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V69.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V69.2 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in 
neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi 
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo, neprometno 

V69.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo,  neprometna 

Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO 

V69.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V69.5 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni 
nezgodi 

V69.6 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in 
neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo (prometno) 

V69.8 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih 
nezgodah 
Ujet z vrati ali drugim delom težkega transportnega vozila 

V69.9 Oseba [katera koli] v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni 
nezgodi 
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo 

 

OSEBA V AVTOBUSU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI 
(V70–V79)  
 
Izključeno:  minibus (V40–V49) 

 

S kategorijami V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

 

.0    Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.1    Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi 

.2    Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

.3    Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi 

.4    Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem 

.5    Voznik, poškodovan v prometni nezgodi 

.6    Potnik, poškodovan v prometni nezgodi 

.7    Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi 

.9    Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi 



 

 

V70 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem  (V76.-) 

V71 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V72 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V73 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V74    Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V75 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V76 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem 

V77 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V78 Oseba  v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: prevračanje: 

• BDO 

• brez trčenja 

V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V79.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V79.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni 
nezgodi 

V79.2 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v neprometni nezgodi 
Trčenje avtobusa BDO, neprometno 

V79.3 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi 
Avtobusna nezgoda BDO, neprometna 

Oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO 

V79.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V79.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi 

V79.6 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi 
motornimi vozili v prometni nezgodi 



 

 

Trčenje avtobusa BDO (prometno) 

V79.8 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah 
Ujet z vrati ali drugim delom avtobusa 

V79.9 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi 
Avtobusna nezgoda BDO 

 

DRUGE NEZGODE MED TRANSPORTOM PO KOPNEM  
(V80–V89)  

V80 Jezdec ali oseba v vprežnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: netransportno trčenje ali stik z živaljo (W64) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo V80: 

 0 jezdec konja 

 1 jezdec druge živali 

 9 voznik vprežnega vozila 

V80.0 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja 

Padec: 

   • BDO 

• brez trčenja 

V80.1 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V80.7) 

V80.2 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom 

 

V80.3 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom 

 

V80.4 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali 
kombijem, težkim transportnim vozilom ali z avtobusom 

 

V80.5 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom 

 

V80.6 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih 

 

V80.7 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom 

Trčenje z(s): 

• živaljo z jezdecem 

• vprežnim vozilom 

• tramvajem 



 

 

V80.8 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom 

 

V80.9 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah 

Nezgoda vprežnega vozila BDO  

Nezgoda jezdeca BDO 

V81 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v transportni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  oseba na zunanji strani vlaka 

V81.0 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni 
nezgodi 

V81.1 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni 
nezgodi 

V81.2 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob lokomotivo ali vagon 

V81.3 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom 
Železniško trčenje BDO 

V81.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz vlaka ali vozila na tirih 

V81.5 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu v vlaku ali vozilu na tirih 

Izključeno:  padec: 

  • med iztirjenjem: 

  • s predhodnim trčenjem (V81.1–V81.3) 

  • brez predhodnega trčenja (V81.7) 

  • med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4) 

V81.6 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu iz vlaka ali vozila na tirih 

Izključeno:  padec: 

  • med iztirjenjem: 

  •  s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3) 

  •  brez predhodnega trčenja (V81.7) 

  • med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4) 

V81.7 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja 

V81.8 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah 
Eksplozija ali ogenj 

Udarec zaradi padca: 

• zemlje 

•  skale 

•  drevesa 

Izključeno:  iztirjenje: 

  • s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3) 

  •  brez predhodnega trčenja (V81.7) 
 

V81.9 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v neopredeljeni železniški nezgodi 
Železniška nezgoda BDO 

V82 Oseba v tramvaju, poškodovana v transportni nezgodi 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 Vključeno:  oseba na zunanji strani tramvaja 

V82.0 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi 



 

 

V82.1 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi 

V82.2 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob vagon 

V82.3 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom 

Izključeno:  trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem  (V82.8) 

V82.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz tramvaja 

V82.5 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu v tramvaju 

Izključeno:  padec: 

•  med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4) 

• s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3) 

V82.6 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu iz tramvaja 

Izključeno:  padec: 

•  med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4) 

• s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3) 

V82.7 Oseba v tramvaju, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja  

V82.8 Oseba v tramvaju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah 
Trčenje z vlakom ali drugim nemotornim vozilom 

V82.9 Oseba v tramvaju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi 
Nezgoda tramvaja BDO 

V83 Oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

  Izključeno:  mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-) 

V83.0 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi 

V83.1 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi 

V83.2 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi 

V83.3 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi 

V83.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega industrijskega vozila 

V83.5 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi 

V83.6 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi 

V83.7 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

V83.9 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi 
Nezgoda posebnega industrijskega vozila BDO 

V84 Oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W30.-) 

V84.0 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi 

V84.1 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi 

V84.2 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi 

V84.3 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi 

V84.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega poljedelskega vozila 



 

 

V84.5 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi 

V84.6 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi 

V84.7 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

V84.9 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi 
Nezgoda posebnega gradbenega vozila BDO 

V85 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-) 

V85.0 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v prometni nezgodi 

V85.1 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi 

V85.2 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v prometni nezgodi 

V85.3 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi 

V85.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega gradbenega vozila 

V85.5 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi 

V85.6 Potnik v posebnem gradbenem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi 

V85.7 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi 

V85.9 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi 
Nezgoda posebnega gradbenega vozila BDO 

V86 Oseba v posebnem terenskem ali druge vrste motornem vozilu, namenjenem predvsem uporabi 
na necestnih površinah, poškodovana v transportni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: posebni motocikli za terensko ali druge vrste izvencesto uporabo, registrirani za cestno uporabo 

(V20– V49) 

  mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo V86: 

 0 Dvokolesno namensko terensko vozilo 

 1 Trikolesno namensko terensko vozilo 

 2 Štirikolesno namensko terensko vozilo 

 9 Namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles 

V86.0 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.1 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.2 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v  prometni 
nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.3 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni 
nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

V86.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega 
vozila 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.5 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.6 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V86.7 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v 
neprometni nezgodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.9 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni 
nezgodi 

Nezgoda terenskega motornega vozila BDO 

Nezgoda motornega vozila, namenjenega uporabi na necestnih površinah BDO 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V87 Prometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  trčenje, pri katerem je udeležen: 

• kolesar (V10–V19) 

• pešec (V00–V09) 

V87.0 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v 
prometu) 

V87.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste motornim vozilom in dvo- ali trokolesnim 
motornim vozilom (v prometu) 

V87.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem (v prometu) 

V87.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom (v prometu) 

V87.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom (v prometu) 

V87.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom (v prometu) 

V87.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom (v prometu) 

V87.7 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi opredeljenimi motornimi vozili (v prometu) 

V87.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih je  
udeleženo motorno vozilo (v prometu) 

V87.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v 
katerih so udeležena nemotorna vozila (v prometu) 

V88 Neprometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  trčenje, v katerem je udeležen: 

• kolesar (V10–V19) 

• pešec (V00–V09) 



 

 

V88.0 Oseba, poškodovana -trčenje avtomobila in dvo- ali trokolesnega motornega vozila, ne v 
prometu 

V88.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste dvo- ali trokolesnim motornim vozilom in 
motornim vozilom, ne v prometu 

V88.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem, ne v 
prometu 

V88.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom, ne v prometu 

V88.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom, ne v 
prometu 

V88.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom, ne v prometu 

V88.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom, ne v prometu 

V88.7 Oseba, poškodovana pri trčenju med drugimi opredeljenimi motornimi vozili, ne v prometu 

V88.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih so 
udeležena motorna vozila, ne v prometu 

V88.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v 
katerih je udeleženo  nemotorno vozilo, ne v prometu 

V89 Nezgoda motornega ali nemotornega vozila, vrsta vozila ni opredeljena 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

V89.0 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega motornega vozila, ne v prometu 
Nezgoda motornega vozila BDO, ne v prometu 

V89.1 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, ne v prometu 
Nezgoda nemotornega vozila BDO (ne v prometu) 

V89.2 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi motornega vozila, v prometu 
Nezgoda motornega vozila [NMV] BDO  

Cestna (prometna) nezgoda [CPN] BDO 

V89.3 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, v prometu 
Prometna nezgoda nemotornega vozila BDO 

V89.9 Oseba poškodovana v neopredeljeni nezgodi vozila 
Trčenje BDO 

 

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO VODI  
(V90–V94) 
 
Vključeno:  nezgode plovil med rekreacijo 

 

S kategorijami V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

.0  Trgovska ladja 

.1  Potniška ladja 
Trajekt 

Prekomorska linijska ladja 

.2  Ribiška ladja 

.3  Druga vodna plovila s pogonom 
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)  

Motorne vodne smuči 

.4  Jadrnica 
Jahta 



 

 

.5  Kanu ali kajak 

.6  Plovilo na napihovanje (brez motorja) 

.7  Vodne smuči 

.8  Druga plovila brez motorja 
Jadralna deska 

Jadralna deska za deskanje 

.9  Neopredeljeno vodno plovilo 
Čoln BDO  

Ladja BDO 

Vodno plovilo BDO 

V90 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi: 

 •  čolna: 

 •  prevrnitve 

 •  potopitve 

 • padca ali skoka iz: 

 •  goreče ladje 

 •  razbitega plovila 

 • druge vrste nezgode plovila 

Izključeno:  utopitev ali potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila (V92.-) 

V91 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: vsaka poškodba razen utopitve in potopitve, ki je posledica nezgode plovila opekline zaradi požara 

na ladji poškodovanec, stisnjen ob trčenju ladij oseba, ki jo poškoduje reševalni čoln, ko je že zapustila ladjo 

padec zaradi trčenja ali druge vrste nezgode plovila udarec predmeta, ki pade zaradi nezgode plovila poškodba 

ob nezgodi plovila, v kateri pride do trčenja udarec čolna ali dela čolna potem, ko je oseba že padla ali skočila 

iz poškodovanega čolna (ladje) 

Izključeno:  opekline od omejenega požara ali eksplozije na krovu ladje (V93.-) 

V92 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi nezgode, kot na primer: 

•  padec: 

•  z mosta za vkrcavanje (izkrcavanje) 

•  z ladje 

•  prek krova 

•  padec prek krova zaradi premikanja ladje 

•  odplavljen prek krova 

Izključeno:  utopitev ali potopitev plavalca ali potapljača, ki prostovoljno skoči iz čolna, brez nezgode 

(W69, W73) 

V93 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: naključna zastrupitev s plini ali hlapi na ladji  

okvara atomskega reaktorja na vodnem plovilu  

zadet s predmetom, ki je padel na ladjo 

prekoračena temperatura v: 

•  kotlovnici 

•  strojnici 

•  izparilnici 

•  kurilnici 

eksplozija bojlerja na parniku 

padec z enega nivoja plovila na drugi nivo p 

adec po stopnicah ali z lestve na plovilu  



 

 

poškodbe v plovilu: 

• na palubi        }  

• v strojnici         }  

• v kuhinji        } zaradi strojne opreme 

• v pralnici        }  

• v prostoru za natovarjanje}  

omejen požar na ladji 

strojna nezgoda na vodnem plovilu 

V94 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: nezgoda osebe, ki se ne nahaja na plovilu  

smučar na vodi, ki ga je zadel čoln 

 

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO ZRAKU IN V VESOLJU  
(V95–V97)  

V95 Nezgoda zračnega plovila z motorjem, ki povzroči poškodbo osebe v plovilu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: trčenje s kakršnim koli  

predmetom, nepremičnim,  

gibljivim                                     }  

strmoglavljenje  }  

eksplozija   } letala ali na letalu (z motorjem) 

požar   }  

prislini pristanek   }  

V95.0 Oseba, poškodovana v nezgodi helikopterja 

V95.1 Oseba, poškodovana v nezgodi ultralahkega, mikrolahkega ali motornega jadralnega letala 

V95.2 Oseba, poškodovana v nezgodi druge vrste zasebnega letala z negibljivimi krili 

V95.3 Oseba, poškodovana v nezgodi komercialnega letala z negibljivimi krili 

V95.4 Oseba, poškodovana v nezgodi vesoljskega plovila 

V95.8 Oseba, poškodovana v drugih letalskih nezgodah 

V95.9 Oseba, poškodovana v neopredeljeni letalski nezgodi 
 Nezgoda letala BDO 

 Nezgoda pri prevozu po zraku BDO 

V96 Oseba, poškodovana v nezgodi letala brez motorja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: trčenje s kakršnim koli  

predmetom, nepremičnim,  

gibljivim                                     }  

strmoglavljenje  }  

eksplozija   } letala ali na letalu (brez motorja) 

požar   }  

prislini pristanek   }  

V96.0 Oseba, poškodovana v nezgodi balona 

V96.1 Oseba, poškodovana v nezgodi zmaja 

V96.2 Oseba, poškodovana v nezgodi jadralnega letala (nemotornega) 



 

 

V96.8 Oseba, poškodovana v nezgodi drugih nemotornih plovil 
Zmaj, ki nosi osebo 

V96.9 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega nemotornega plovila 
Nezgoda nemotornega plovila BDO 

V97 Druge opredeljene nezgode med prevozom po zraku 

 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

  Vključeno:  nezgode oseb, ki jih ni bilo v zračnem plovilu 

V97.0 Oseba v letalu, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah med prevozom po zraku 
Padec v letalu, na letalo ali iz njega v nezgodi med prevozom po zraku 

  Izključeno:  nezgoda med vstopanjem ali izstopanjem (V97.1) 

V97.1 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz letala 

V97.2 Padalec, poškodovan v nezgodi med prevozom po zraku 

 Izključeno:  oseba, ki se spusti s padalom na zemljo po letalski nezgodi (V95–V96) 

V97.3 Oseba na tleh, poškodovana v nezgodi zračnega plovila 
Zadet s predmetom, ki je odpadel z letala 

Poškodovan z vrtečo se eliso 

Posesan v šobo reaktivnega motorja 

V97.8 Druge nezgode zračnega plovila, ki niso uvrščene drugje 
Poškodba, ki jo povzročijo mehanski deli letala 

 Izključeno:  nezgoda letala BDO (V95.9) 

   posledice sprememb zračnega pritiska med dviganjem ali spuščanjem letala (W94.–) 

DRUGE IN NEOPREDELJENE TRANSPORTNE NEZGODE  
(V98–V99)  

Izključeno:  nezgoda vozila neopredeljene vrste (V89.-) 

V98 Druge opredeljene transportne nezgode 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: nezgoda, v kateri je vpletena: 

•  žičnica (ne na tirih) 

•  jadrnica na ledu 

•  jadrnica na kopnem 

•  smučarska sedežnica 

•  gondolska vzpenjača 

ujet ali vlečen z   }  

padec ali skok iz   } vzpenjačo(-e) (ne na tirih) 

predmet, vržen iz ali v   }  

V99 Neopredeljena transportna nezgoda 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

DRUGI ZUNANJI VZROKI NAKLJUČNIH POŠKODB  
(W00–X59) 

PADCI 
(W00–W19) 
 



 

 

Izključeno: napad (Y01–Y02) 

 padec: 

 • z živali (V80.–) 

 • iz goreče zgradbe (X00.–) 

 • v ogenj (X00–X04, X08–X09) 

 • v vodo (z utopitvijo ali potopitvijo) (W65 – W74) 

 • s stroja, na stroj (W28–W31) 

 • s transportnega vozila (V01–V99) 

 namerna samopoškodba (X80–X81) 

W00 Padec na isti ravni, na ledu in snegu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: padec, pri katerem so omenjene: 

• drsalke in smuči (W02.–) 

•  stopnišče in stopnice (W10.–) 

W01 Padec na isti ravni, ker oseba zdrsne, se spotakne ali zaplete 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  Padec po nesreči: 

• padec na ledu ali snegu (W00) 

• BDO (W19) 

• padec po tekočem traku za pešče (ravnem) (nagnjenem) ali z njega (W10.1) 

W01.0 Padec na isti ravni zaradi zdrsa 
Padec zaradi zdrsa na umazanih ali zloščenih površinah 

W01.1 Padec na isti ravni zaradi spotaknitve 
Padec zaradi spotaknitve ob osebo, žival, predmet ali druge izbokline in vbokline 

W01.2 Padec na isti ravni zaradi zapletanja 
Padec zaradi izgube ravnotežja 

Izključeno: Padec na isti ravni zaradi zapletanja s posledičnim(-o): 

• zdrsom (W01.0) 

• spotaknitvijo (W01.1) 

W02 Padec na drsalkah, smučeh, kotalkah ali deskah za smučanje (na snegu) 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50. –U73.-) 

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.-) 

  padec z invalidskega vozička (W05) 

W02.0 Padec z rolerji 
Padec s/z: 

• in-line rolerji 

• rolerji 

• rollerski rolerji 

W02.1 Padec z rolko 

W02.2 Padec z vodnimi smučmi 

W02.3 Padec z zimskimi smučmi 

W02.4 Padec z bordom 

W02.5 Padec z drsalkami 

W02.6 Padec s skirojem 
Padec s skirojem BDO 

W02.7 Padec z otroškim vozičkom 



 

 

Padec s/z: 

• otroškega vozička s košaro 

• otroškega športnega vozička 

• otroškega športnega vozička 

W02.8 Padec z otroško hojico 

W02.9 Padec z drugim ali nedeločenim vozilom, namenjenim peščem 
Padec: 

• z električnim skuterjem 

• med sedenjem, pri posedanju ali vstajanju v ali iz nakupovalnega vozička 

W03 Drugi padci na isti ravni zaradi trčenja ali prerivanja z drugo osebo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:   padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim 

pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) 

Izključeno:   udarjen ali porinjen v množici ali med paničnim begom (W52.–) 

padec na ledu ali snegu (W00.–) 

W04 Padec osebe, ki jo nosijo ali podpirajo drugi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  naključna spustitev med prenašanjem 

W05 Padec z invalidskega vozička 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: električni } 

 neelektrični }  invalidski voziček 

 BDO } 

 motorni } 

Izključeno: trčenje s pešcem (V00.-) 

W06 Padec s postelje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W06.0 Padec s pograda 
Padec s pograda BDO 

Izključeno: spodnja postelja pri pogradu (W06.6) 

W06.1 Padec s postelje za posebne namene 
Padec s postelje: 

• v bolnišnici  

• ortopedske 

W06.2 Padec z zložljive postelje 
Padec z otroške postelje 

W06.3 Padec z otroške posteljice 

W06.4 Padec z otroške postelje 

W06.5 Padec z viseče postelje/viseče mreže 
Padec z viseče postelje/viseče mreže namenjene otrokom 

W06.6 Padec s postelje 
Padec s/z: 

• spodnje postelje pri pogradu  

• dvojne } 

• zakonske } postelje 

• francoske } 

• enojne } 



 

 

W06.8 Padec z druge opredeljene postelje 
Padec s/z: 

• postelje za kampiranje 

• zložljive postelje 

• futon postelje 

• raztegljivega kavča 

• vodne postelje 

W06.9 Padec z neopredeljene postelje 
Padec s postelje BDO 

W07 Padec s stola 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: padec z invalidskega vozička (W05) 

  padec z invalidskega vozička ob trčenju s pešcem (V00.-) 

W07.0 Padec z gugalnega stola 
Padec z višinsko nastavljivega stola 

W07.1 Padec z zložljivega stola 
Padec s stola za kampiranje 

W07.2 Padec z vrtečega se stola 
Padec z vrtljivega stola 

W07.3 Padec s stolice  

W07.4 Padec z barskega stola 

W07.5 Padec s kopalnega stola 
Padec s stola za tuš kabino 

W07.6 Padec s komode 

Izključeno: padec s toaletne školjke (W18.1) 

W07.7 Padec s stopniščnega dvigala s stolom 
Padec s stola z električnim dvigom 

W07.8 Padec z drugega opredeljenega stola 
Padec s/z: 

• naslanjača 

• klopi 

• kavča 

• jedilnega stola 

• divana 

• kuhinjskega stola 

• lounge stola 

• zofe 

W07.9 Padec z neopredeljenega stola 
Padec s stola BDO 

W08 Padec z drugega pohištva 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: padec z/s: 

  • postelje (W06.-) 

  • stola (W07.-) 

W08.0 Padec s previjalne mize 

W08.1 Padec s otroškega igralnega centra 
Padec z gugalnega stola za otroke 



 

 

Izključeno: padec z otroško hojico (W02.8) 

W08.2 Padec z mize 

Izključeno: padec s previjalne mize (W08.0) 

W08.8 Padec z drugega opredeljenega pohištva 

W08.9 Padec z neopredeljenega pohištva 
Padec s pohištva BDO 

W09 Padec z igral na igrišču 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  padec z rekreacijskih naprav (W31.-) 

W09.0 Padec iz hišice na drevesu 
Padec z igralne hiške 

Izključeno: padec z drevesa (W14) 

W09.1 Padec z igrala z zajlo 
Padec z igralne opreme s tirnicami ali kanalom za drsenje 

W09.2 Padec s plezalnih naprav 
Padec s/z: 

• igralnega stolpa [jungle gym] 

• plezala 

W09.3 Padec s tobogana 
Padec s tobogana 

W09.4 Padec z gugalnice 
Padec z igrala, ki vključuje gugalnice, plezalo in tobogan 

W09.5 Padec z gugalnice 
Padec s previsne gugalnice 

W09.6 Padec s trampolina 

W09.8 Padec z drugega opredeljenega zunanjega igrala 

W09.9 Padec z neopredeljenega zunanjega igrala 

W10 Padec po stopnicah ali s stopnišča ali stopnic 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: padec (na)(iz) klančini(-e) 

W10.0 Padec po in iz tekočih stopnic 

W10.1 Padec po in iz premičnih stopnic 
Padec po in z: 

• ravnem(-ega)  }  

• nagnjenem(-ega)  } tekočem(-ega) traku(-a) za pešce 

• BDO               }  

W10.2 Padec po in s ploščadi 
Padec na ledeni ali snežni ploščadi 

W10.9 Padec po in iz ostalih neopredeljenih stopnišč in stopnic 
Padec po ostalih neopredeljenih ledenih ali snežnih stopniščih in stopnicah in z njih 

Padec po in z: 

• stopnišče(-a) 

• stopniščni(-ega) jarek(-rka) 



 

 

Izključeno: padec po lestvi ali z nje (W11) 

W11 Padec na lestvi ali z nje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W12 Padec na zidarskem odru ali z njega 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W13 Padec iz zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: zrušenje zgradbe ali konstrukcije (W20.–) 

padec ali skok iz goreče zgradbe (X00.–) 

W13.0 Padec z balkona ali verande 
Padec skozi odprtino na: 

• balkonu 

• verandi 

W13.1 Padec čez okno 

W13.2 Padec skozi steklena vrata 

Izključeno: hoja skozi steklena vrata 

W13.3 Padec s strehe 

W13.4 Padec skoz streho 
Padec skozi odprtino na strehi 

W13.5 Padec iz ali med nadstropji 
Padec skozi odprtino v nadstropju 

W13.8 Padec iz ostale opredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo 
Padec s/z, iz ali skozi: 

• most(a) 

• strop(a) 

• ograjo(e) 

• podstavek(-a) za ograjo 

• vrat(-a) 

• rampo(-a), ograjo(-a) na palubi barke 

• stolp(-a) 

• stolpič(-a) 

• viadukt(-a) 

• zid(-a) 

W13.9 Padec iz neopredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo 
Padec iz zgradbe ali skoznjo, BDO 

W14 Padec z drevesa 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W15 Padec s pečine 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Padec z naravne formacije:  

• pobočja 

• gore 

• obrežja ali strmih tal 

W16 Potapljanje ali skakanje v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev 



 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: naključna utopitev in potopitev (W65–W74)  

 potapljanje z nezadostno zalogo kisika (W81.–)  

 vplivi zračnega pritiska pri potapljanju (W94.–) 

W16.0 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob dno 

Izključeno: Potapljanje ali skakanje in udarec ob potopljen predmet (W16.9) 

W16.1 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob stene ali skakalno desko 

W16.2 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob vodno gladino 

Izključeno: Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob plavajoč predmet (W16.9)  

W16.9 Drug in neopredeljen kontakt kot posledica potapljanja ali skakanja v vodo, ob katerem nastane 
poškodba, ki ni utopitev ali potopitev 
Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob: 

• plavajoč  }  

• potopljen  } predmet 

W17 Druge vrste padec z ene ravni na drugo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: padec z, v, iz ali skozi:  

• zgradbe ali konstrukcije (W13.-) 

• pečine (W15) 

• našteto zgoraj ob jezdenju konja ali druge živali  (V80.-) 

• straniščne školjke (W18.1) 

W17.0 Padec v luknjo 
Padec v: 

• votlino 

• jamo 

W17.1 Padec v kamnolom 

W17.2 Padec v odvodni kanal 
Padec v vstopno odprtino v kanal 

W17.3 Padec v jašek 
Padec v: 

• odprtino jaška 

• cisterno 

• vrtino 

W17.4 Padec v izpraznjen plavalni bazen 
Padec v izpraznjen: 

• masažnem bazenu  }  

• jacuzziju            } BDO 

• termalnem bazenu  } 

Izključeno: padec v bazen (W16.1) 

W17.8 Ostali opredeljeni padci z ene ravni na drugo 
Padec s/z: 

• doka  

• senene kope 

W17.9 Neopredeljeni padci z ene ravni na drugo 
Padec z ene ravni na drugo BDO 

W18 Druge vrste padec na isti ravni 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

W18.0 Padec zaradi odboja z predmetom 

W18.1 Padec s straniščne školjke 

Izključeno: padec s komode (W07.6) 

W18.2 Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje 

Izključeno: Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje z utopitvijo ali potopitvijo: 

• kot posledica padca v kopalno kad (W66.0) 

• med kopanjem v kopalni kadi (W65.0) 

W18.8 Ostali opredeljeni padci na isti ravni 

W18.9 Neopredeljeni padci na isti ravni 
Padec na isti ravni BDO 

W19 Neopredeljen padec 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  naključni padec BDO 

 

IZPOSTAVLJENOST NEŽIVIM MEHANIČNIM SILAM  
(W20–W49)  

 
Izključeno: napad (X85–Y09) 

 stik ali trčenje z živalmi ali osebami (W50–W64) 

 namerna samopoškodba (X60–X84) 

W20 Udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: zgruditi se brez zadušitve (težke sape, astme) 

 sesutje zgradbe, razen goreče padanje: 

 •  skale 

 •  kamna 

 •  drevesa 

Izključeno: sesutje goreče zgradbe (X00.–) 

  padajoči predmet v: 

  •  naravni nezgodi (X34–X39) 

  •  strojni nezgodi (W24.–, W28–W31) 

  •  transportni nezgodi (V00–V99) 

  predmet, sprožen zaradi: 

  •  eksplozije (W35–W40) 

  •  orožja (W32–W34) 

  športna oprema (W21.–) 

W21 Zadevanje ob športno opremo ali udarjanje z njo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W21.0 Udarec s kijem ali loparjem 
Udarec s: 

• palico 

• kijem 

• hokejsko palico 

W21.1 Udarec z žogo 
Udarec s hokejskim pakom 

W21.2 Udarec s predmetom na rekreacijsko-športnem območju 



 

 

Udarec s predmetom ali pripomočki za igranje takih športov, kot so mreža, palica mreže, ragbijska palica ali 

prečka   gola 

Izključeno: udarec s športno opremo, ki se drži v roki: 

  • žoga (W21.1) 

  • kij ali lopar (W21.0) 

  • BDO (W21.9) 

W21.8 Udarec z drugo športno opremo 

W21.9 Udarec z neopredeljeno športno opremo 

W22 Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  trčenje v steno 

W23 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med predmete 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: poškodba, ki jo povzročijo: 

  •  rezalni in drobilni instrumenti (W25 – W27) 

  •  dvižne in prenosne naprave (W24.–) 

  • stroji (W28–W31) 

  •  neelektrično ročno orodje (W27.–) 

  •  transportna vozila (V00–V99) 

  udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta (W20.–) 

W23.0 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata 
Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med: 

• vrtljiva vrata 

• drseča vrata ali okvir vrat 

W23.8 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med ostale objekte 
Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med: 

• zložljiv predmet 

• premikajoči se predmet 

• zabojnik in tla, po izgubi oprijema 

• opremo na igrišču 

• stacionarne ali premikajoče se predmete 

• boben pralnega stroja 

Izključeno: Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata (W23.0) 

W24 Stik z napravami za dviganje in prenašanje, ki niso uvrščene drugje 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: dvižna veriga  

tekoči trak 

škripec vrv 

prenosni jermen ali kabel  

vitel 

žica 

Izključeno:  transportne nezgode (V00–V99) 

W25 Stik z ostrim steklom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: padec, vključujoč steklo (W00–W19) 

 leteče steklo zaradi eksplozije ali strela (W32 – W40) 

W26 Stik z nožem, s sabljo ali z bodalom 



 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W27 Stik z neelektričnim ročnim orodjem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: sekira 

odpirač konzerv BDO 

dleto  

vilica  

ročna žaga  

motika  

cepin 

igla 

rezalec papirja  

vile 

grablje 

škarje  

izvijač 

šivalni stroj, neelektrični  

lopata 

Izključeno: stik z injekcijsko iglo (W46) 

W28 Stik z motorno kosilnico za travo 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

  Izključeno:  stik z električnim tokom (W86) 

W29 Stik z drugimi električnimi ročnimi orodji in gospodinjskimi aparati 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 Opomba:   Napajano ročno orodje je prenosno orodje, ki se ga drži v rokah in ga napaja elektrika, bencinski  

motor ali drug neživ vir energije. 

 Izključeno:  stik z: 

    • vročim(-i): 

    • motorji, stroji in orodji (X17) 

    • gospodinjskimi aparati (X15) 

    • neelektričnimi gospodinjskimi aparati (W27) 

    • motorno kosilnico za travo (W28) 

stik z električnim tokom (W86) 

W29.0 Stik s kotnim brusilnikom 
Stik z električnim rezalnikom mesa 

Izključeno: stik s/z: 

  • električnim nožem (W29.6) 

  • industrijsko opremo za obdelavo mesa: 

• brusilnikom (W31.8) 

• rezalnikom (W31.8) 

W29.1 Stik s krožno žago 
Stik s/z:  

• krožno žago 

• rezbarsko žago 

Izključeno: stik s/z: 

  • motorno žago (W29.2) 

  • industrijsko žago: 

• cirkularko  }  

• kombinirko  } (W31.2) 

  • neelektrično žago (W27) 

W29.2 Stik z motorno žago 



 

 

W29.3 Stik s pnevmatsko pištolo za žeblje 
Stik s pnevmatsko pištolo za zabijanje sponk 

W29.4 Stik z varilnimi napravami 

W29.5 Stik z vrtalnim strojem 

Izključeno: z neelektričnim vrtalnim strojem (W27) 

W29.6 Stik z električnim nožem 

W29.8 Stik z ostalim opredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem 
Stik s/z: 

• mešalcem 

• odpiračem pločevink 

• sušilnim strojem (za oblačila)(vrtljivim) 

• brusilcem 

• električnim sušilcem za lase 

• obrezovalnikom grmovja 

• mikserjem 

• električnim: 

 • vrtnim orodjem   }  

 • gospodinjskim orodjem  } BDO 

• šivalnim strojem 

• pralnim strojem 

Izključeno: stik z motorno/električno kosilnico (W28) 

W29.9 Stik z neopredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem 

Stik z orodji za opravila "naredi si sam" BDO 

W30 Stik s poljedelskimi stroji 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Vključeno:  poljedelski stroji na vprežni pogon 

 

Izključeno: stik s poljedelskimi stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozilom (V00–V99) 

  stik z električnim tokom (W86.–) 

  priključna gred (W24) 

  transportne nesreče, ki vključujejo: 

  • 2-, 3- ali 4-kolesna poljedeljska motorna kolesa (V86.-) 

  • posebna vozila, ki se pretežno uporabljajo pri poljedeljstvu (V84.-) 

W30.0 Stik s stroji za spravilo, dvigali 

W30.1 Stik s kombajni 
Stik s/z: 

• kombajnom 

• strojem za obiranje bombaža 

• žetvenim strojem 

• majhnim žetnikom 

• mlatilnico 

Izključeno: s prikolico za žito (W30.8) 

  s prikolico za prevoz žita (W30.8) 

  stik s kombajnom pri prevozu (V84.9) 

  stroj za obiranje bombaža (W30.8) 

W30.2 Stik z traktorsko opremo 

Stik z opremo, ki jo vleče ali poganja traktor, medtem ko se jo uporablja v mirojučem stanju ali med 

vzdrževanjem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W30.20 Stik z vrtalno opremo 



 

 

W30.21 Stik s kosilnico 

W30.22 Stik z opremo za setev in sajenje 
Stik s kombniranim strojem za setev  

W30.23 Stik z opremo za obdelovanje zemlje 
Stik s/z: 

• plugom 

• brano 

W30.24 Stik s trosilcem gnojil 

W30.28 Stik z drugo opredeljeno traktorsko opremo 

W30.29 Stik z neopredeljeno traktorsko opremo 

W30.3 Stik z balirko 
Stik s/z: 

• žerjavom za seno 

• grabljami za seno 

W30.8 Stik z ostalimi opredeljenimi poljedelskimi stroji 
Stik s/z: 

• prikolico za žito 

• prikolico za prevoz žita 

• napravo za obiranje bombaža  

• silosom 

W30.9 Stik z neopredeljenimi poljedelskimi stroji 
Stik s kmetijskimi stroji BDO 

W31 Stik z drugimi in neopredeljenimi stroji 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Izključeno: stik s stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozili (V00-V99) 

 stik z električnim tokom (W86.–) 

  • motorji, stroji in orodji (X17) 

  • električnim ročnim orodjem in gospodinjskimi aparati (W29) 

  • motorno kosilnico za travo (W28) 

W31.0 Stik z rudarskimi in zemeljskimi vrtalnimi stroji 

W31.1 Stik s stroji za delo s kovinami 

W31.2 Stik s stroji za delo z lesom 

W31.3 Stik s turbino 

W31.4 Stik z mehanizacijo namenjemo kopanju zemlje 

W31.8 Stik z drugo opredeljeno mehanizacjo 

W31.9 Stik z neopredeljeno mehanizacijo 
Stik z medanizacijo: 

• BDO 

  • za razvedrilne dejavnosti 

W32 Strel ročnega strelnega orožja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: majhna puška 

  ročno strelno orožje na: 

  • zrak 

  • plin 

  • smodnik 



 

 

  • vzmet 

  revolver 

  kratka: 

  • puška 

  • šibrovka 

Izključeno:  signalna pištola (W34.9) 

W34 Strel iz drugega in neopredeljenega orožja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W34.1 Naključen strel iz zračne puške 
Naključen strel iz pištole: 

• zračne 

• zračne, plinske ali na vzmet  

• na BB naboje  

• za paintball  

• na šibre  

W34.2 Naključen strel iz šibrovke 
Naključen strel iz šibrenice: 

• BDO 

• na smodnik  

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrenica(W32) 

W34.3 Naključen strel iz malokalibrke puške 
Naključen strel iz: 

•  .22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   } 

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32) 

W34.4 Naključen strel iz velikokalibrke puške 
Naključen strel iz: 

• > .22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   } 

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32) 

W34.9 Naključen strel iz neopredeljenega orožja 
Naključen strel iz: 

• strelnega orožja BDO 

• pištole BDO 

• strojnice 

• puške BDO 

• signalne pištole 

Rane od strelnega orožja BDO 

Izključeno: ročna pištola (W32) 

W35 Eksplozija in razpok kotla 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W36 Eksplozija in razpok plinske posode 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: aerosolna pločevinka  

 zračni rezervoar 



 

 

 rezervoar plina pod pritiskom 

W37 Eksplozija zračnice, gumijaste cevi ali cevi pod pritiskom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W38 Eksplozija in razpok drugih opredeljenih sredstev pod pritiskom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W39 Ognjemet 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W40 Eksplozija drugih materialov 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: eksplozivni material  

eksplozija (v, na): 

• BDO 

•  odpadu 

•  tovarni 

•  žitnem silosu 

•  smodnišnici, skladišču streliva  

eksplozivni plin 

W41 Izpostavljenost visokotlačnemu curku 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: hidravlični curek  

pnevmatski curek 

W42 Izpostavljenost hrupu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  zvočni valovi nadzvočni valovi 

W43 Izpostavljenost vibracijam 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  infrazvok 

W44 Vstop tujka v oko ali skozi oko ali naravno odprtino 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: korozivne tekočine (X49.–) 

 vdihanje ali vnos tujka z zaporo dihalnih poti (W78 –W80) 

W45 Tujek ali predmet, ki predre kožo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W45.0 Prebadanje kože 
Prostovoljno prebadanje kože/okrasitev: 

• genitalij 

• jezika 

W45.9 Tujek, ki predre kožo 
Rob trdega papirja } 

Noht,  } ki predre kožo 

Trska,  } 

Pokrov pločevinke, } 



 

 

Izključeno: stik s/z: 

  • ročnim orodjem (električnim)(neelektričnim) (W27–W29) 

  • injekcijsko iglo (W46) 

  • nožem, sabljo ali bodalom (W26) 

  • ostrim steklom (W25) 

  udarci s predmeti (W20–W22) 

W46 Stik z injekcijsko iglo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W49 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim neživim mehaničnim silam 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  nenormalne gravitacijske sile 

 

IZPOSTAVLJENOST ŽIVIM MEHANIČNIM SILAM  
(W50–W64) 

 
Izključeno: ugrizi, strupeni (X20–X29) 

 piki (strupeni) (X20–X29) 

W50 Zadetje, udarec, brca, zvitje, pretep ali opraskanje, ki ga povzroči druga oseba 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: napad (X85–Y09) 

udarec s predmetom (W20–W22) 

W51 Udarec ali trčenje ob  drugo osebo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.-) 

  padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z 

neprometnim prevoznim sredstvom)  (W03) 

W52 Udarjen, porinjen ali pohojen v množici ali med paničnim begom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W53 Ugriz podgane 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W54 Ugriz ali udarec psa 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W54.0 Ugriz psa 

W54.8 Drug kontakt s psom 
Udarec psa 

W55 Ugriz ali udarec drugih sesalcev 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  stik z morskimi sesalci (W56.-) 

W55.0 Ugriz ali udarec konja 



 

 

W55.1 Ugriz ali udarec mačke 
Praska, ki jo povzroči mačka 

W55.2 Ugriz ali udarec goveda 
Ugriz ali udarec: 

• bivola 

• bika 

• vola 

• krave 

W55.3 Ugriz ali udarec ovce 

W55.8 Ugriz ali udarec drugega opredeljenega sesalca 

W55.9 Ugriz ali udarec neopredeljenega sesalca 

W56 Stik z morsko živaljo 

Ugriz ali udarec morske živali 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: strupena morska žival (X26.-) 

W56.0 Stik z morskim psom 

W56.8 Stik z drugo opredeljeno morsko živaljo 

W56.9 Stik z neznano morsko živaljo 

W57 Ugriz ali pik nestrupenih insektov in drugih nestrupenih členonožcev 

1923 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W58 Ugriz ali udarec krokodila ali aligatorja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W59 Ugriz ali stisk drugih plazilcev 

1923 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W59.0 Ugriz ali stisk nestupene kače 

W59.1 Ugriz ali stisk kače, za katero ni znano ali je strupena 
Ugriz ali stisk kače BDO 

W59.8 Ugriz ali stisk drugega opredeljenega plazilca 
Ugriz ali stisk nestrupenega kuščarja  

W60 Stik z rastlinskimi trni, bodicami in ostrimi listi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W61 Stik s ptičem 

Ugriz  }  

Kljuvanje  } ptiča 

Udarec  }   

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: napad ptice roparice 

W61.0 Stik s srako 



 

 

W61.8 Stik z drugo opredeljeno ptico 

W61.9 Stik z neznamo ptico 

W64 Stik z drugimi in neopredeljenimi živimi mehanskimi silami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

NAKLJUČNA UTOPITEV IN POTOPITEV  
(W65–W74)  
 

Izključeno: utopitev in potopitev zaradi: 

 • naravne nezgode (X34–X39) 

 • transportne nezgode (V00–V99) 

 • transportne nezgode na vodi (V90.–, V92.–) 

W65 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W65.0 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi 
Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi z masažnimi curki 

W65.1 Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli 
Utopitev in potopitev med kopanjem v: 

• masažnem bazenu  }  

• jacuzziju         } BDO 

• termalnem bazenu  }  

Izključeno: Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jacuzziju in masažni 

kopeli (W67.1) 

W66 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W66.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad 
Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad z masažnimi curki 

W66.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v  termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli 

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jacuzzi in masažno 

kopel (W68.1) 

W67 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W67.0 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu 

W67.1 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jakuziju in 
masažni kopeli 

Izključeno: Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli (W65.1) 

W68 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W68.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen 



 

 

W68.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jakuzi in masažno 
kopel 

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli 

(W66.1) 

W69 Utopitev in potopitev v vodi v naravi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Vključeno: jezero 

odprto morje 

reka 

potok 

W70 Utopitev in potopitev kot posledica padca v vodo v naravi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W73 Druge opredeljene utopitve in potopitve 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 
Vključeno: gasilni rezervoar  

rezervoar 

W74 Neopredeljena utopitev in potopitev 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: utopitev BDO 

padec v vodo BDO 

 

DRUGA NAKLJUČNA OGROŽANJA DIHANJA  
(W75–W84)  

W75 Naključna zadušitev in zadavljenje v postelji 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  zadušitev in zadavljenje zaradi: 

  •  posteljnega perila 

  •  materinega telesa 

  •  blazine 

W76 Druge vrste naključno obešenje in zadavljenje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W77 Ogrožanje dihanja zaradi udora, padajoče zemlje in drugih snovi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  udor BDO 

Izključeno:  udor zaradi naravne nezgode (X34–X39) 

  udor brez dušitve ali zadušitve (W20.–) 

W78 Vdihanje želodčne vsebine 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: aspiracija in inhalacija izbljuvka (v respiratorni trakt) BDO 

dušitev  } 



 

 

davitev         } zaradi izbljuvka [izbruhane hrane] 

zadušitev  } 

 

stiskanje sapnika           }   

prekinitev dihanja  }  zaradi izbljuvka v požiralniku 

ovirano dihanje  }  

Izključeno: poškodba, razen dušitve ali zapore dihalnih poti zaradi izbljuvka (W44.–) 

   obstrukcija požiralnika z izbljuvkom brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–) 

W79 Vdihanje in zaužitje hrane, ki povzroči zaporo dihalnih poti 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: aspiracija in inhalacija hrane [katere koli] (v respiratorni trakt) BDO  

dušitev  } 

davitev       } zaradi hrane [vključno s kostmi ali peškami] 

zadušitev  } 

 

stiskanje sapnika        } 

prekinitev dihanja   } zaradi hrane v požiralniku 

ovirano dihanje  }  

zapora žrela s hrano (velik zalogaj)  

Izključeno: vdihanje izbljuvka (W78.–) 

 poškodba zaradi hrane, razen dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–) 

 zapora požiralnika s hrano brez navedbe dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–) 

W80 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: aspiracija ali inhalacija tujka, razen hrane ali izbljuvka (v dihalna pota),   BDO  

dušitev  } 

davitev         } s katerim koli predmetom skozi nos ali usta, razen 

hrane ali izbljuvka 

zadušitev   } 

stiskanje sapnika       } 

prekinitev dihanja   } zaradi tujka v požiralniku 

ovirano dihanje  }   

zapora žrela zaradi tujka  

Izključeno: vdihanje izbljuvka ali hrane (W78–W79) 

 poškodba zaradi tujka, razen dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–) 

 zapora požiralnika zaradi tujka brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–) 

W80.0 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, kovanca 

W80.1 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, igrače 
Dela igrače 

W80.2 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, baterije 

W80.8 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, ostalega  
opredeljenega predmeta 

Vključeno:  sluz 

  mukus 

W80.9 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, neznanega predmeta 
 

W81 Zadrževanje v prostoru z malo kisika 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: slučajno zaprtje v hladilnik ali drug prostor z malo zraka 

potapljanje ob nezadostni oskrbi z zrakom 



 

 

Izključeno:  zadušitev s plastično vrečko (W83) 

W83 Druga opredeljena ogrožanja dihanja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  zadušitev s plastično vrečko 

W84 Neopredeljeno ogrožanje dihanja 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 Vključeno: dušenje BDO  

 vdihanje BDO  

 zadušitev BDO 

 

IZPOSTAVLJENOST ELEKTRIČNEMU TOKU, SEVANJU IN SKRAJNI TEMPERATURI IN 
TLAKU V OKOLJU 
(W85–W99)  

Izključeno:  delovanje: 

 •  naravnega: 

 • mraza (X31.–) 

 • vročine (X30.–) 

 • sevanja BDO (X39.–) 

 • sončne svetlobe (X32.–) 

 žrtev strele (X33.–) 

 nenormalen odziv na zaplet v zdravljenju, brez konkretne navedbe nezaželenega dogodka (Y84.2) 

 nezaželen dogodek za bolnika med kirurško ali zdravniško oskrbo (Y63.2-Y63.5) 

W85 Izpostavljenost električnim vodom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W86 Izpostavljenost drugemu opredeljenemu električnemu toku 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

W87 Izpostavljenost neopredeljenemu električnemu toku 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: opekline in druge poškodbe zaradi električnega toka BDO 

električni šok BDO 

usmrtitev z električnim tokom BDO 

W88 Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: radioaktivni izotopi  

rentgenski žarki 

W89 Izpostavljenost umetni vidni in ultravijolični svetlobi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  svetloba obločnega plamena pri varjenju 

W90 Izpostavljenost drugemu neionizirajočemu sevanju 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: infrardeče  }  



 

 

 lasersko   } sevanje 

 radijsko                 }  

W91 Izpostavljenost neopredeljeni vrsti sevanja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

W92 Izpostavljenost visoki temperaturi, ki jo je povzročil človek 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: stik s toploto in vročini snovmi (X10–X19) 

  izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00–X09) 

W93 Izpostavljenost nizki temperaturi, ki jo je povzročil človek 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: stik z(s) ali vdihanje: 

•  suhim ledom 

•  tekočim: 

• zrakom 

•  vodikom 

•  dušikom 

daljše bivanje v komori za globoko zamrzovanje 

W94 Izpostavljenost visokemu ali nizkemu tlaku in spremembam zračnega tlaka 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:    visok zračni tlak zaradi hitrega spuščanja v vodo zmanjšanje atmosferskega tlaka pri dviganju na  

površje iz: 

•  globoke vode pri potapljanju 

•  podzemlja 

bivanje ali daljši obisk na veliki višini kot vzrok za: 

•  anoksijo 

•  barodontalgijo 

•  barotitis 

•  hipoksijo 

•  višinsko bolezen 

nenadna sprememba zračnega tlaka v letalu med dviganjem ali spuščanjem 

Izključeno: zaradi hiperbarične kisikove terapije (Y84.8) 

W99 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim umetnim dejavnikom v okolju 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

IZPOSTAVLJENOST DIMU, OGNJU IN PLAMENOM  
(X00–X09)  

Vključeno:  ogenj kot posledica strele 

Izključeno: požig (X97.0–) 

 ogenj kot posledica eksplozije (W35–W40) 

 transportne nezgode (V00–V99) 

 

X00 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: požar  

zrušenje             }  



 

 

padec iz             } goreče zgradbe ali objekta 

zadet s predmetom, ki pada z       }  

skok iz              }  

 

požar     }      

taljenje     }        obleke, pohištva 

tlenje     }      

X01 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  gozdni požar 

X02 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  ogenj v: 

 •  kaminu 

 •  peči 

X03 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  ogenj v kampu 

X04 Izpostavljenost vžigu lahko vnetljivih snovi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  vžig: 

 •  bencina 

 •  kerozina 

 •  motornega olja 

X05 Izpostavljenost vžigu ali taljenju spalnih oblačil 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X06 Izpostavljenost vžigu ali taljenju drugih oblačil in nakita 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: vžig     } plastičnega nakita 

taljenje  }  

X08 Izpostavljenost druge vrste opredeljenemu dimu, ognju in plamenom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X09 Izpostavljenost neopredeljenemu dimu, ognju in plamenom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: gorenje BDO 

sežig BDO 

 

STIK Z VROČINO IN VROČIMI SNOVMI  
(X10–X19)  

Izključeno:  izpostavljenost: 

 • visoki naravni vročini (X30.–) 



 

 

 • ognju in plamenom (X00–X09) 

X10 Stik z vročimi pijačami, hrano, maščobami in olji za gospodinjstvo 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Izključeno: stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane (X13.1) 

X10.0 Stik z vročo pijačo 

X10.1 Stik z vročo hrano 

X10.2 Stik z vročo maščobo ali oljem za gospodinjstvo 

X11 Stik z vročo tekočo vodo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X11.0 Stik z vročo tekočo vodo iz pipe 
Stik z vročo tekočo vodo iz: 

• gumijaste cevi 

• tuša 

Izključeno: vroča voda BDO (X12) 

X11.1 Stik z iztočeno vročo vodo iz pipe 
Stik z vročo vodo iz pipe v: 

• banji 

• vedru 

• kadi 

Izključeno: vrela voda, ki ni voda iz pipe (X12) 

  vroča voda BDO (X12) 

  voda segreta na peči (X12) 

X11.8 Stik z ostalo opredeljeno vročo vodo iz pipe 
Stik z vročo vodo iz pipe: 

• tekočo 

• brizgnjeno oz. vrženo 

X11.9 Stik z neopredeljeno vročo vodo iz pipe 

X12 Stik z drugimi vročimi tekočinami 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: stik z vrelo vodo, razen vročo vodo iz pipe  

 vroča voda BDO 

voda, segreta na peči  

Izključeno:  vroče (tekoče) kovine (X18) 

vroča kava, čaj ali druga vroča pijača (X10.0) 

X13 Stik s paro in z vročimi hlapi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X13.0 Stik s paro iz avtomobilskega radiatorja 

X13.1 Stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane 

X13.8 Stik s paro in z vročimi hlapi iz drugih virov 

X13.9 Stik z neopredeljeno paro in z vročimi hlapi 

X14 Stik z vročim zrakom in s plini 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

Vključeno:  vdihavanje vročega zraka in plinov 

X15 Stik z vročimi gospodinjskimi napravami 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  grelne naprave (X16) 

X15.0 Stik z vročim štedilnikom, pečico ali kuhalno ploščo 
Stik s/z: 

• kuhalnikom BDO 

• vročo ploščo 

X15.1 Stik z vročo ponvijo 
Stik s posodo za pečenje 

Izključeno: električni cvrtnik (X15.8) 

X15.2 Stik z vročim tosaterjem 

Izključeno: toaster za sendviče (X15.8) 

X15.3 Stik z vročim čajnim kotličkom 

X15.4 Stik z vročim likalnikom in prešnim likalnikom 

X15.5 Stik z vročim žarom 

X15.8 Stik z ostalimi opredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki 
Stik s/z: 

• električnim cvrtnikom 

• pripomočki za lase 

• toasterjem za sendviče 

• napravo za peko vafljev 

X15.9 Stik z neopredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki 

X16 Stik z vročimi grelnimi napravami, radiatorji in cevmi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X17 Stik z vročimi stroji, napravami in orodji 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: vroče grelne naprave, radiatorji in cevi (X16.–) 

 vroče gospodinjske naprave (X15.–) 

X18 Stik z drugimi vročimi kovinami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  tekoče kovine 

X19 Stik z drugimi in neopredeljenimi toplimi in vročimi snovmi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  predmeti, ki navadno niso vroči, kot na primer predmet, ki se segreje v požaru (X00–X09) 

 

KONTAKT S STRUPENIMI ŽIVALMI IN RASTLINAMI  
(X20–X29)  
1923 



 

 

Vključeno: kemična snov, ki jo izloči: 

•  žival 

•  žuželka 

izpust strupa skozi strupnik, dlake, bodice, tipalnice in druge strupene organe 

strupeni ugrizi in piki 

Izključeno:  zaužitje strupenih živali ali rastlin (X49) 

X20 Stik s strupenimi kačami in kuščarji 

 Opomba:  Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: kuščar (nestrupen)  (W59.8) 

  kača BDO (W59.1) 

  kača, nestrupena (W59.0) 

X20.0 Stik s strupeno kačo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X20.00 Stik z rjavo kačo 
Stik s/z: 

• rjavo kačo: 

 • navadnim [A. antarcticus] 

 • Pseudonaja textilis 

 • Pseudonaja modesta 

 • Pseudonaja ingrami 

 • Pseudonaja inframacula 

 • Pseudonaja guttata 

 • Pseudonaja tanneri 

 • zahodni [O. microlepidotus] 

• Pseudonaja affinis 

• Pseudonaja nuchalis 

Izključeno: Pseudechis australis [king brown] (X20.03) 

  mulga snake [Pseudechis australis] (X20.03) 

X20.01 Stik s Taipanom 
Stik s/z: 

• kačo Oxyuranus microlepidotus, imenovano tudi: 

 • fierce snake 

 • small-scaled snake 

• tajpan: 

 • obalni [O. s. scutellatus] 

 • celinski [O. microlepidotus] 

 • papuanskim [Acanthophis sp.] 

 • zahodni [O. microlepidotus] 

X20.02 Stik z gadom 
Stik z gadom: 

• Barkly [A. hawkei] 

• navadnim [A. antarcticus] 

• papuanskim [Acanthophis sp.] 

• Pilbara [A. wellsi] 

X20.03 Stik s črno kačo 
Stik s/z: 

• črno kačo: 

 • Pseudechis gutattus 

 • navadno 

 • papuansko [Pseudechis papuanus] 

 • Pseudechis porphyriacus 

 • Pseudechis guttatus 

 • Dendrelaphis punctulata 

• Pseudechis australis 

• kačo: 

 • Butler's snake 



 

 

 • Collet's snake 

 • mulga 

X20.04 Stik s tigrasto kačo 
Stik s/z: 

• Austrelaps superbus 

• kačo: 

 • Hoplocephalus bungaroides 

 • Tropidechis carinatus 

 • Hoplocephalus bitorquatus 

 • Tropidechis carinatus 

 • Rhinoplocephalus nigrescens 

 • Hoplocephalus stephensi 

• tigrasto kačo: 

 • Notechis ater 

 • Notechis ater serventyi 

 • Flinders Ranges 

 • Notechis scutatus 

 • tansmanska Notechis scutatus 

 • Notechis occidentalis 

X20.05 Stik z morsko kačo 
Stik s/z: 

• kačo roda Laticauda 

• morsko kačo: 

 • Enhydrina schistosa 

 • Lapemis hardwickii 

 • kačo roda Aipysurus 

 • kačo roda Astrotia 

 • kačo roda Pelamis 

X20.08 Stik z ostalo opredeljeno strupeno kačo 
Stik s/z: 

• kobro 

 • koralno kačo 

 • Bothrops atrox 

 • krait [Bungarus caeruleus] 

 • Bitis arietans 

 • klopotačo 

 • gadom 

 • kačo roda Masticophis 

X20.09 Stik z neopredeljeno strupeno kačo 
Stik s strupeno kačo BDO 

X20.1 Stik s strupenim kuščarjem 
Stik s/z: 

• pisanim bradavičarjem 

• strupenim bradavičarjem 

X21 Stik s pajki 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: pajek, nestrupeni (W57) 

X21.0 Stik z Atrax-robustus pajkom 
Stik s pajkom roda Missulena 

X21.1 Stik z rdečehrbtim pajkom 
Stik s pajkom: 

• črna  }vdova 

• rjava  } 

• Steatoda grossa 

• Latrodectus katipo 

X21.2 Stik z belorepim in ostalimi nekrotizirajočimi pajki 



 

 

Stik s pajkom: 

• Badumna insignis 

• Loxosceles reclusa 

• nekrozotizirajočim 

X21.8 Stik z drugim opredeljenim pajkom 
Stik s pajkom: 

• roda Sparassidae 

• družine Araneidae 

• tarantelo 

• družine Ctenizidae 

• družine Lycosidae 

X21.9 Stik z neopredeljenim pajkom 
Stik s pajkom BDO 

X22 Stik s škorpijoni 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X23 Stik s sršeni, osami in čebelami  

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X23.1 Stik s sršeni 
Stik z rodom Vespa 

X23.2 Stik z osami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X23.20 Stik z neopredeljenimi osami 

X23.21 Stik z osami iz družine Polistes dominulus 
Stik z vrsto: 

• Polistes 

• Rhopalidia 

X23.22 Stik z osami iz družine Vespula 
Stik z osami: 

• angleškimi 

• evropskimi 

X23.23 Stik z oso grebačo zidarko 

X23.29 Stik z drugimi opredeljenimi osami 

X23.3 Stik s čebelami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X23.30 Stik z neopredeljenimi čebelami 

X23.31 Stik s črmrlji 

X23.32 Stik z medonosnimi čebelami 

X23.33 Stik z avtohtonimi čebelami 

X23.39 Stik z ostalimi opredeljenimi čebelami 

X24 Stik s stonogami in strupenimi stonogami (tropskimi) 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

X25 Stik z drugimi strupenimi členonožci 



 

 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-) 

Izključeno: nestrupena mravlja (W57) 

X25.0 Stik s strupenimi mravljami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X25.00 Stik s skakajočimi mravljami 

X25.01 Stik z ognjenimi mravljami 
Stik z ognjenimi mravljami: 

• Solenopsis invicta 

• južnoameriškimi 

• tropskimi 

X25.02 Stik z zelenimi mravljami 
Stik z zelenimi drevesnimi mravljami 

X25.08 Stik z ostalimi opredeljenimi stupenimi mravljami 

X25.09 Stik s strupeno mravljo, neopredeljeno 

X25.1 Stik z okuženim klopom 
Stik s klopom: 

• Rhipicephalus microplus 

• Amblyomma triguttatum 

• BDO 

• Ixodes holocyclus 

Izključeno: klop, nestrupen (W57) 

X25.2 Stik s strupeno gosenico 
Stik s/z: 

• metuljevim }  

• veščinim } zapredkom 

Izključeno: gosenica BDO (W57) 

X25.8 Stik z ostalimi strupenimi členonožci 

X25.9 Stik z neopredeljenimi strupenimi členonožci 

X26 Stik s strupenimi morskimi živalmi in rastlinami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

  Izključeno: nestrupene morske živali (W56.–) 

 morske kače (X20.05) 

X26.0 Stik z meduzo 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X26.00 Stik z Morsko Oso 

X26.01 Stik z meduzo Irukandji 

X26.02 Stik s portugalsko ladjico 

X26.08 Stik z drugo opredeljeno meduzo 
Stik s/z: 

• Cyanea capillata 

• Carybdea rastoni 

• Tamoya sp 

• Tamoya 



 

 

X26.09 Stik z neopredeljeno meduzo 

X26.1 Stik z bodečimi ribami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X26.10 Stik z bodiko 

X26.18 Stik z ostalimi opredeljenimi bodečimi ribami 
Stik s/z: 

• Salvelinus confluentus 

• morskim zmajem 

• ribo: 

 • netopirnico 

 • Gymnapistes marmoratus 

 • morsko spako družine Antennariidae 

 • bodiko družine Scorpaenidae 

 • bodečo BDO 

• Chelidonichthys spinosus 

• roda Pterois 

• Heterodontus portusjacksoni 

Izključeno: morski bič (X26.3) 

X26.2 Stik s strupeno hobotnico 
Stik s hobotnico: 

• modročrtasto 

• modroobročkasto 

Izključeno: hobotnica BDO (W56.8) 

X26.3 Stik z morskim bičem 

X26.8 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami 
Stik s/z: 

• morskim polžem roda Conus 

• koralo 

• morsko(-im): 

 • vetrnico 

 • kumaro 

 • ježkom 

• Macrorhynchia philippina 

X26.9 Stik neopredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami 

X27 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi živalmi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X27.0 Stik z kljunašem 

X27.8 Stik z ostalimi nedoločenimi strupenimi živalmi 

X28 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi rastlinami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: vbrizg strupov ali toksinov v kožo ali skoznjo 

z rastlinskimi trni, bodicami ali drugimi organi 

Izključeno: zaužitje strupenih rastlin (X49.–) 

vbodna rana BDO, ki jo povzročijo rastlinski trni ali bodice  (W60) 

X29 Stik z neopredeljenimi strupenimi živalmi ali rastlinami 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

Vključeno: pik (strupeni) BDO 

strupeni ugriz BDO 

IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM SILAM  
(X30–X39)  

X30 Izpostavljenost čezmerni naravni vročini 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: čezmerna vročina kot vzrok sončarice  

   izpostavljenost vročini BDO 

Izključeno:  čezmerna umetna vročina (W92) 

X31 Izpostavljenost čezmernemu naravnemu mrazu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: čezmeren mraz kot vzrok za: 

•  ozebline BDO 

•  potopitveno nogo ali roko izpostavljenost: 

• mrazu BDO 

•  slabemu vremenu 

Izključeno: mraz, ki ga je povzročil človek (W93.–) 

 stik z(s) ali vdihanje: 

 • suhim ledom (W93.–) 

 • utekočinjenim plinom (W93.–) 

X32 Izpostavljenost sončni svetlobi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X33 Žrtev strele 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: požar kot posledica strele (X00–X09) 

 poškodba zaradi padca drevesa ali drugega predmeta, ki ga povzroči strela (W20.–) 

X34 Žrtev potresa 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X35 Žrtev vulkanskega izbruha 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X36 Žrtev snežnega plazu, zemeljskega plazu in drugih premikov zemlje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  drsenje blata zaradi poplave 

Izključeno: potres (X34.–) 

 transportna nezgoda z mirujočim snežnim ali zemeljskim plazom (V00–V99) 

X37 Žrtev orkanskega neurja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: snežni vihar  

ploha 

ciklon  

orkan 

vodni val, ki ga povzroči vihar 



 

 

tornado 

hud naliv 

prevozno vozilo, ki ga neurje odplavi s ceste 

Izključeno: sesutje jezu ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–) 

 transportna nezgoda, ki se dogodi zaradi viharja (V00–V99) 

X38 Žrtev poplave 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: poplava: 

•  ki nastane zaradi oddaljenega viharja 

•  kot posledica topečega se snega 

•  neposredno zaradi viharja 

Izključeno: sesutje jezu ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–) 

visok morski val: 

• BDO (X39.–) 

• zaradi viharja (X37.–) 

 

X39 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim naravnim silam 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: naravno sevanje BDO 

visok morski val BDO 

Izključeno:  izpostavljenost BDO (X59) 

 

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST ŠKODLJIVIM SNOVEM IN ZASTRUPITEV Z NJIMI  
(X40–X49)  

Vključeno: naključna čezmerna količina zdravil, napačno zdravilo, dano ali vzeto po pomoti, ali zdravilo, vzeto 

nevede nezgode pri uporabi drog, zdravil in bioloških snovi v medicinskih in v kirurških postopkih 

Opomba: Z uporabo dodatne kode Y90–Y91 lahko opišemo vpliv alkohola v kombinaciji s snovmi, ki so navedene v tem 

poglavju. 

Izključeno: zdravilo, dano s samomorilnim ali ubijalskim namenom ali namenom poškodbe ali v drugih 

okoliščinah, uvrščenih v X60–X69, X85–X90, Y10–Y19 

pravo zdravilo pravilno terapevtsko ali profilaktično dozirano, ki povzroča škodljive učinke (Y40–Y59) 

X40 Naključna izpostavljenost neopioidnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in 
zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Vključeno: derivati 4-aminifenola 

nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) 

derivati pirazolona  

salicilati 

X41 Naključna izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom,  antiparkinsonikom, 
psihotropnim zdravilom,  ki niso uvrščeni drugje in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: antidepresivi  

barbiturati 

derivati hidantoina 

iminostilbeni 

spojine metakvalona  



 

 

nevroleptiki  

psihostimulansi 

sukcinimidi in oksazolidindioni  

trankvilizanti 

X42 Naključna izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom], ki niso uvrščeni 
drugje, in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: kanabis (derivati) 

kokain  

kodein  

heroin 

lisergična kislina [LSD] 

meskalin  

metadon  

morfin 

opij (alkaloidi) 

X43 Naključna izpost. drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki 

parasimpatomimetiki [holinergiki]  

simpatolitiki [antiadrenergiki]  

simpatomimetiki [adrenergiki] 

X44 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z 
njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala 

anestetiki (splošni)(lokalni) 

droge, ki delujejo na: 

•  kardiovaskularni sistem 

•  gastrointestinalni sistem  

hormoni in sintetični nadomestki  

sistemski in hematološki dejavniki 

sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi  

terapevtski plini 

preparati za lokalno aplikacijo  

cepiva 

snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in 

sečne kisline 

X45 Naključna izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: alkohol: 

• BDO 

•  butil [ 1-butanol] 

•  etil [etanol] 

•  izopropil [2-propanol] 

•  metil [metanol] 

•  propil [1-propanol] 

patoka 

X46 Naklj. izpost. organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter hlapom in zastrupitev z 
njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: benzen in homologi 



 

 

ogljikov tetraklorid [tetraklormetan] 

klorofluoroogljiki nafta (derivati) 

X47 Naključna izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  kovinske pare in hlapi (X49) 

X47.0 Naključna zastrupitev z izpusti motornega vozila  

X47.1 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu 
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu BDO 

X47.2 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom 

X47.8 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom 
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem: 

• ogljikovemu monoksidu 

• solzilcu 

• dušikovemu oksidu 

• žveplovemu dioksidu 

X47.9 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom 

X48 Naključna izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: fumiganti  

 fungicidi  

 herbicidi  

 insekticidi 

 rodenticidi 

 sredstva za zaščito lesa 

Izključeno:  rastlinska hranila in gnojila (X49) 

X49 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim kemikalijam ter škodljivim snovem in zastrupitev z njimi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalne snovi  

lepila in adhezivi 

kovine, vključno s parami in hlapi  

barve in barvila 

hrana za rastline in gnojila  

zastrupitev BDO 

strupena živila in strupene rastline  

mila in detergenti 

Izključeno:  stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20–X29) 

 

ČEZMEREN NAPOR, POTOVANJE IN POMANJKANJE 
(X50–X57)  
 
Izključeno: napad (X85–Y09) 

transportne nezgode (V00–V99) 

X50 Čezmeren napor in naporni ali ponavljajoči se gibi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

Vključeno: dvigovanje: 

•  težkih predmetov 

•  uteži  

maratonski tek  

veslanje 

X51 Potovanje in gibanje  

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X52 Dolgotrajno bivanje v breztežnostnem stanju 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  breztežnost v vesoljskem vozilu (simulatorju) 

X53 Pomanjkanje hrane 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: pomanjkanje hrane kot vzrok: 

•  izčrpanosti 

•  nezadostne prehranjenosti 

•  sestradanosti 

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6) 

  zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-) 

  samozanemarjenost BDO (R46.8) 

X54 Pomanjkanje vode 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: pomanjkanje vode kot vzrok: 

•  dehidracije 

•  izčrpanosti 

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6) 

  zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-) 

  samozanemarjenost BDO (R46.8) 

X57 Neopredeljeno pomanjkanje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  pomanjkanje 

 

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST DRUGIM IN NEOPREDELJENIM DEJAVNIKOM  
(X58–X59)  

X58 Izpostavljenost drugim opredeljenim dejavnikom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X59 Izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: nezgoda BDO 

izpostavljenost BDO 

 



 

 

NAMERNO SAMOPOŠKODOVANJE  
(X60–X84)  

Vključeno: zastrupitev ali poškodba, ki si jo človek namerno sam povzroči  

 samomor (poskus) 

X60 Namerna samozastrupitev z neopioidnim analgetikom, antipiretikom ter antirevmatikom in 
izpostavljenost le-tem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: 4-aminofenolni derivati 

nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID] 

pirazolonski derivati  

salicilati 

X61 Namerna samozastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili, antiparkinsoniki, 
psihotropnimi zdravili in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: antidepresivi  

barbiturati  

hidantoinski derivati  

iminostilbeni 

spojine metakvalona  

nevroleptiki  

psihostimulansi 

sukcinimidi in oksazolidindioni  

trankvilizanti 

X62 Namerna samozastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni] in izpostavljanje le-tem, ki 
ni uvrščena drugje 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: kanabis (derivati) 

kokain  

kodein  

heroin 

lisergid [LSD] 

meskalin 

metadon (heptanon) 

morfin 

opij (alkaloidi) 

X63 Namerna samozastrupitev z drugimi zdravili, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in 
izpostavljanje le-tem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] ter spazmolitiki  

parasimpatomimetiki [holinergiki]  

simpatolitiki [antiadrenergiki]  

simpatomimetiki [adrenergiki] 

X64 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi in 
izpostavljanje le-tem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: snovi, ki primarno delujejo na gladko in skeletno mišičje ter dihala 

anestetiki (splošni)(lokalni) 

zdravila, ki delujejo na: 

•  kardiovaskularni sistem 

•  gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki 

sistemski antibiotiki in drugi antiinfektivi  



 

 

terapevtski plini 

lokalni preparati  

vakcine 

snovi, ki vplivajo na vodno ravnotežje in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne 

kisline 

X65 Namerna samozastrupitev z alkoholom in izpostavljanje le-temu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: alkohol: 

• BDO 

•  butil [1-butanol] 

•  etil [etanol] 

•  izopropil [2-propanol] 

•  metil [metanol] 

•  propil [1-propanol] 

patoka 

X66 Namerna samozastrupitev z organskimi topili in halogeniranimi ogljikovodiki ter njihovimi hlapi 
in izpostavljanje le-tem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: benzen in homologi 

ogljikov tetraklorid [tetraklormetan] 

klorofluoroogljiki  

nafta (derivati) 

X67 Namerna samozastrupitev z drugimi plini ter hlapi in izpostavljanje le-tem  

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  kovinski dimi in hlapi (X69) 

X67.0 Namerna samozastrupitev z izpusti motornega vozila 

X67.1 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu  
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu LPG 

X67.2 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom 

X67.8 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom 
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem: 

• ogljikovemu monoksidu 

• solzilcu 

• dušikovemu oksidu 

• žveplovemu dioksidu 

X67.9 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom 

X68 Namerna samozastrupitev s pesticidi in izpostavljanje le-tem 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: fumiganti  

fungicidi  

herbicidi  

insekticidi 

rodenticidi 

sredstva za zaščito lesa 

Izključeno:  rastlinska hranila in gnojila (X69) 

X69 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi in 
izpostavljanje le-tem 



 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalne snovi  

lepila in adhezivi 

kovine, vključujoč (njihove) dime in hlape  

beleži in barvila 

rastlinska hranila in gnojila  

strupena živila in strupene rastline  

mila in detergenti 

X70 Namerno samopoškodovanje z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X70.0 Namerno samopoškodovanje z obešenjem 

X70.1 Namerno samopoškodovanje z zadavljenjem 

Izključeno: z obešanjem (X70.0) 

X70.2 Namerno samopoškodovanje z zadušitvijo 

X71 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X71.0 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi 
Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi z masažnimi curki 

X71.1 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v plavalnem bazenu 

X71.2 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi 

X71.8 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v ostalih opredeljenih vodah 

X71.9 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v neopredeljenih vodah 

X72 Namerno samopoškodovanje s strelom iz revolverja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 Vključeno: majhna puška 

 ročno strelno orožje na: 

 • zrak 

 • plin 

 • smodnik 

 • vzmet 

 pištola 

 revolver 

 kratka: 

 • puška 

 • šibrovka 

Izključeno: signalna pištola (X74.9) 

X74 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X74.1 Namerno samopoškodoanje s strelom iz zračne puške 
Namerno samopoškodoanje s strelom iz puške: 

• zračne  

• zračne, plinske ali na vzmet  

• na BB naboje  

• za paintball 

• na šibre  

X74.2 Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke 



 

 

Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke: 

• BDO 

• na smodnik 

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrovka (X72) 

X74.3 Namerno samopoškodovanje s strelom iz malokalibrske puške 
Namerno samopoškodoanje s strelom iz: 

•  .22 kalibrske: 

• vojaške puške }  

• lovske puške  } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke  }  

Izključeno: skrajšana puška (X72) 

X74.4 Namerno samopoškodoanje s strelom iz velikokalibrske puške 
Namerno samopoškodoanje s strelom iz: 

• > .22 kalibrske: 

• vojaške puške }  

• lovske puške  } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke  }  

Izključeno: skrajšana puška (X72) 

X74.9 Namerno samopoškodoanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja 
Namerno samopoškodoanje s strelom iz: 

• strelnega orožja BDO 

• pištole BDO 

• strojnice 

• puške BDO 

• signalne pištole 

X75 Namerno samopoškodovanje z eksplozivnim materialom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X76 Namerno samopoškodovanje z dimom, ognjem in s plamenom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X77 Namerno samopoškodovanje s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X78 Namerno samopoškodovanje z ostrim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X78.0 Namerno samopoškodovanje z nožem 
Namerno samopoškodovanje s/z: 

• bodalom 

• sabljo 

X78.1 Namerno samopoškodovanje z britvico 

X78.2 Namerno samopoškodovanje z iglo ali injekcijo 

X78.3 Namerno samopoškodovanje s steklom 

X78.8 Namerno samopoškodovanje z drugim opredeljenim ostrim predmetom 

X78.9 Namerno samopoškodovanje z nedoločenim ostrim predmetom 

X79 Namerno samopoškodovanje s topim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

X80 Namerno samopoškodovanje s skokom z višine 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  namerni padec z ene ravni na drugo 

X81 Namerno samopoškodovanje s skokom ali z leganjem pred predmet v gibanju 

X81.0 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred vlakom 
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred vozilo na tirih 

X81.1 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred tramvajem 
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred tramvaj 

X81.2 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred motornim vozilom 

X81.8 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred drugim opredeljenim premikajočim 
predmetom 

X81.9 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred neopredeljenim premikajočim 
predmetom 

X82 Namerno samopoškodovanje s trčenjem z motornim vozilom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno: trčenje z letalom (X83) 

X82.0 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom , neprometna 
nezgoda 

X82.1 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila  s fiksnim ali nepremikajočim objektom, 
neprometna nezgoda 

X82.2 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila, neprometna 
nezgoda 
Namerni trk (neprometni) s/z: 

• vlakom ali vozilom na tirih 

• tramvajem 

X82.3 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda 

X82.4 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu 

X82.5 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila  s fiksnim ali nepremikajočim objektom v 
prometu 

X82.8 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila v prometu 
Namerni trk (prometni) s/z: 

• vlakom ali vozilom na tirih 

• tramvajem 

X82.9 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila v prometu 

X83 Namerno samopoškodovanje z drugimi opredeljenimi sredstvi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  namerno samopoškodovanje s(z): 

 • jedkimi sredstvi, razen zastrupitve 

 • trčenjem z letalom 

 •  elektrokucijo 

X84 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi sredstvi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

 

NAPAD 
(X85–Y09)  
2008 

Vključeno: uboj 

poškodba, ki jo je povzročila druga oseba z namenom poškodovati ali ubiti s katerim koli sredstvom 

Izključeno:  poškodbe zaradi: 

 •  zakonitega posredovanja (Y35.–) 

 •  vojnih operacij (Y36.–) 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami X85–Y09: 

Pri kategorijah X85–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake 

na četrtem mestu. 

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo. 

Opomba:  Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. 

0  povzroči ga partner ali zakonec 

      Bivši partner  

     Bivši zakonski partner  

 

1  povzročijo ga starši  

     Starši oz. eden od staršev: 

       posvojitelj                                                 }  

          biološki starši oz. eden od staršev         } (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v  drugem  

       očim/mačeha                                 } gospodinjstvu) 

     Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu 

 Izključeno:  krušni starši (.3) 

            staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu 

 

2  povzroči ga drugi družinski član 

     Brat ali sestra 

     Bratranec ali sestrična 

     Vnuk ali vnukinja 

    Dedek ali babica 

     Nečak ali nečakinja 

     Sin ali hči 

     Polbrat ali polsestra 

     Stric ali teta 

 

3  povzroči ga skrbnik 

     Varuška 

     Krušni starši 

     Zdravstveni negovalec 

     Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu 

     Šolski učitelj  

 

4  povzroči ga znanec ali prijatelj 

      Delodajalec, zaposleni ali sodelavec  

      Družinski prijatelj 

     Sosed 

     Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu 

 

5  povzročijo ga uradni organi oblasti  

      Poboljševalnica 



 

 

      Uslužbenci ustanov za priseljence 

      Vojaško osebje  

      Policija 

      Čuvaj 

      Varnostnik 

      Šerif 

      Pomožni stražnik 

 

6  povzroči ga žrtvi nepoznana oseba 

     Tujec 

 

7  povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb 

      Banda 

      Zločinska tolpa 

 

8  povzroči ga druga opredeljena oseba 

 

9 povzroči ga nedoločena oseba 

X85 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: ubijalska zastrupitev z (katerimi koli): 

• biološkimi snovmi 

•  drogami 

•  zdravili 

X86 Napad s korozivnimi snovmi 

Glej podkategorije na petem mestu    

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  korozivni plini (X88.0-) 

X87 Napad s pesticidi 

Glej podkategorije na petem mestu    

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  sredstva za zaščito lesa 

Izključeno:  hrana za rastline in gnojila (X89.0-) 

X88 Napad s plini in parami 

Glej podkategorije na petem mestu  

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X89 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

 Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 Vključeno:  hrana za rastline in gnojila 

X90 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo 



 

 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  ubijalska zastrupitev BDO 

X91 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92 Napad z utopitvijo in s potopitvijo 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92.0 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92.1 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92.2 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92.8 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X92.9 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X93 Napad z ročnim strelnim orožjem 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: majhna puška 

  ročno strelno orožje na: 

  • zrak 

  • plin 

  • smodnik 

  • vzmet 

  pištola 

  revolver 

  kratka: 

  • puška 

  • šibrovka 

Izključeno: signalna pištola (X95.9) 

X95 Napad z drugim in neopredeljenim strelnim orožjem 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X95.1 Napad z zračno puško 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 



 

 

Napad s pištolo: 

• zračna  

• zračna, plinska ali na vzmet  

• na BB naboje  

• za paintball 

• na šibre  

X95.2 Napad s šibrovko 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Napad s šibrovko: 

• BDO 

• na smodnik 

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrovka (X93.0-) 

X95.3 Napad z malokalibrsko puško 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Napad z: 

• ≤ .22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (X93.0-) 

X95.4 Napad z velikokalibrsko puško 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Napad z: 

• >.22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (X93.0-) 

X95.9 Napad z nedoločenim strelnim orožjem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Napad z: 

• strelnega orožja BDO 

• pištole BDO 

• strojnice 

• puške BDO 

• signalne pištole 

X96 Napad z eksplozivno snovjo 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  zažigalno sredstvo (X97.0-) 

X97 Napad z dimom, ognjem in s plameni 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: požig  

 cigarete 

 zažigalna sredstva 



 

 

X98 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X99 Napad z ostrim predmetom 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  zaboden BDO 

X99.0 Napad z nožem 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Napad z: 

• bodalom 

• sabljo 

X99.1 Napad z britvico 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X99.2 Napad z iglo ali injekcijo 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X99.3 Napad s steklom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X99.8 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

X99.9 Napad z nedoločenim ostrim predmetom 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y00 Napad s topim predmetom 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y01 Napad s porinjenjem z višine 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y02 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred predmet v premikanju 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y02.1 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak 

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vozilo na tirih 

Y02.2 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj 

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj 



 

 

Y02.3 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo 
 

Y02.8 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet 
 

Y02.9 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet 

 

Y03 Napad s trčenjem motornega vozila 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.0 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.1 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.2 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, neprometna nezgoda 

Y03.3 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.4 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.5 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y03.8 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, prometna nezgoda 

Y03.9 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y04 Napad z uporabo telesne sile 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

 Vključeno:  neoborožena borba ali pretep  

 Izključeno:  napad z(s): 

•  zadavljenjem (X91.0–) 

•  potopitvijo (X92.–) 

• uporabo orožja (X93–X95, X99.–,Y00.0–) 

spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–) 



 

 

Y05 Spolni napad z uporabo telesne sile 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

Vključeno: posilstvo (poskus) 

sodomija (poskus) 

Y06 Zanemarjanje in zapustitev 

1909       Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y07 Drugi sindromi trpinčenja 

1909        Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: duševna krutost  

telesna zloraba  

spolna zloraba 

mučenje 

Izključeno:  zanemarjanje in zapustitev (Y06.0–) 

  spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–) 

Y08 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y09 Napad z neopredeljenimi sredstvi 

Glej podkategorije na petem mestu 

 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: atentat (poskus) BDO 

uboj (poskus) BDO 

nenaklepni uboj (nenaključen) 

umor (poskus) BDO 

 

DOGODEK NEDOLOČENEGA NAMENA  
(Y10–Y34)  

Opomba:  Kode iz te kategorije so namenjene za uporabo v primerih, ko je namen neopredeljen, nenaveden ali ga ni mogoče 

določiti. To pomeni, da poškodbe niso opredeljene kot slučajne (nenamerne), samopovzročene z namenom 

samopoškodbe ali kot napad. 

Y10 Izpostavljenost neopiatnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi, 
namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: 4-aminofenolni derivati 

nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID] 

pirazolonski derivati  

salicilati 



 

 

Y11 Izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, 
psihotropnim zdravilom in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: antidepresivi  

barbiturati 

derivati hidantoina 

iminostilbeni 

spojine metakvalona  

nevroleptiki  

psihostimulansi 

sukcinimidi in oksazolidindioni  

trankvilizanti 

Y12 Izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom]  in zastrupitev z njimi, ki ni 
uvrščena drugje, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: kanabis (derivati) 

kokain  

kodein  

heroin 

lisergična kislina [LSD] 

meskalin  

metadon  

morfin 

opij (alkaloidi) 

Y13 Izpostavljenost drugim zdravilom, ki delujejo na  avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi, 
namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki 

parasimpatomimetiki [holinergiki]  

simpatolitiki [antiadrenergiki]  

simpatomimetiki [adrenergiki] 

Y14 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev 
z njimi., namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala 

anestetiki (splošni)(lokalni) 

droge, ki delujejo na: 

•  kardiovaskularni sistem 

•  gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki 

sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi terapevtski plini 

preparati za lokalno aplikacijo cepiva 

snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in 

sečne kisline 

Y15 Izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: alkohol: 

• BDO 

•  butil [1-butanol] 

•  etil [etanol] 

•  izopropil [2-propanol] 

•  metil [metanol] 

•  propil [1-propanol] 

patoka 



 

 

Y16 Izpostavljenost organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter njihovim hlapom in 
zastrupitev z njimi, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: benzen in homologi 

ogljikov tetraklorid [tetraklormetan] 

klorofluoroogljiki  

nafta (derivati) 

Y17 Izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Izključeno:  kovinske pare in hlapi (Y19) 

Y17.0 Zastrupitev z izpusti motornega vozila, namen nedoločen 

Y17.1 Zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu, namen nedoločen 
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu 

Y17.2 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom, namen nedoločen 

Y17.8 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen  
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem: 

• ogljikovemu monoksidu 

• solzilcu 

• dušikovemu oksidu 

• žveplovemu dioksidu 

Y17.9 Zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen 

Y18 Izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: fumiganti  

fungicidi  

herbicidi  

insekticidi 

rodenticidi 

sredstva za zaščito lesa 

Izključeno:  hrana za rastline in gnojila (Y19) 

Y19 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim kemikalijam in škodljivim snovem in zastrupitev z 
njimi, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalije  

lepila in adhezivi 

kovine, vključno s parami in hlapi  

barve in barvila 

hrana za rastline in gnojila  

strupena hrana in strupene rastline  

mila in detergenti 

Y20 Obešenje, zadavljenje in zadušitev, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y21 Utopitev in potopitev, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y21.0 Utopitev in potopitev v kopalni kadi, namen nedoločen 



 

 

Y21.1 Utopitev in potopitev v plavalnem bazenu, namen nedoločen 

Y21.2 Utopitev in potopitev v vodah v naravi, namen nedoločen 

Y21.8 Utopitev in potopitev v ostalih opredeljenih vodah, namen nedoločen 

Y21.9 Utopitev in potopitev v neopredeljenih vodah, namen nedoločen 

Y22 Strel iz ročnega strelnega orožja, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno: majhna puška 

 ročno strelno orožje na: 

 • zrak 

 • plin 

 • smodnik 

 • vzmet 

 pištola 

 revolver 

 kratka: 

 • puška 

 • šibrovka 

Izključeno: signalna pištola (Y24.9) 

Y24 Strel iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y24.1 Strel iz zračne puščke, namen nedoločen 
Nedoločen namen strela iz puške: 

• zračna  

• zračna, plinska ali na vzmet  

• na BB naboje  

• za paintball 

• na šibre 

Y24.2 Strel iz šibrovke, namen nedoločen 
Nedoločen namen strela iz šibrovke: 

• BDO 

• na smodnik 

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y22) 

Y24.3 Strel iz malokalibrske puške, namen nedoločen 
Nedoločen namen strela iz: 

• .22 kalibrske: 

• vojaške puške   }  

• lovske puške    } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke       }  

Izključeno: skrajšana puška (Y22) 

Y24.4 Strel iz velikokalibrske puške, namen nedoločen 
Nedoločen namen strela iz: 

• >.22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (Y22) 

Y24.9 Strel iz nedoločenega strelnega orožja, namen nedoločen 
Nedoločen namen strela iz: 

• strelnega orožja BDO 



 

 

• pištole BDO 

• strojnice 

• puške BDO 

• signalne pištole 

Y25 Stik z eksplozivnim materialom, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y26 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y27 Stik s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y28 Stik z ostrim predmetom, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y28.0 Stik z nožem, namen nedoločen 
Nedoločen namen stika z: 

• bodalom 

• sabljo 

Y28.1 Stik z britvico, namen nedoločen  

Y28.2 Stik z injekcijo ali iglo, namen nedoločen 

Y28.3 Stik s steklom, namen nedoločen 

Y28.8 Stik z drugim opredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen 

Y28.9 Stik z neopredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen 

Y29 Stik s topim predmetom, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y30 Padec, skok ali porinjenje z višine, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Vključeno:  padec poškodovanca z ene ravni na drugo, namen nedoločen 

Y31 Padec, leganje ali tekanje pred ali v premikajoči se predmet, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y31.0 Padec, leganje ali tekanje pred ali v vlak, namen nedoločen 
Padec, leganje ali tekanje pred ali v vozilo na tirih 

Y31.1 Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj, namen nedoločen 
Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj 

Y31.2 Padec, leganje ali tekanje pred ali v motorno vozilo, namen nedoločen 

Y31.8 Padec, leganje ali tekanje pred ali v drug opredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen 

Y31.9 Padec, leganje ali tekanje pred ali v neopredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen 

Y32 Trčenje motornega vozila, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y32.0 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom, namen nedoločen, neprometna nesreča 



 

 

Y32.1 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, namen nedoločen, neprometna 
nesreča 

Y32.2 Ostali opredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča 

Y32.3 Neopredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča 

Y32.4 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, namen nedoločen 

Y32.5 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, namen nedoločen 

Y32.8 Ostali opredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen 

Y32.9 Neopredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen 

Y33 Drugi opredeljeni dogodki, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

Y34 Neopredeljen dogodek, namen nedoločen 

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) 

 

ZAKONITO POSREDOVANJE IN VOJNE OPERACIJE  
(Y35–Y36)  

Y35 Zakonito posredovanje 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Vključeno:  poškodbe, ki jih povzroči policija ali drug organ oblasti, vključno z vojaki na dolžnosti, med 

aretacijo ali poskusom aretacije kršiteljev zakona, zatiranjem nemirov, vzdrževanjem miru in drugi 

oblikami zakonitega posredovanja. 

  zakonita usmrtitev 

Y35.0 Zakonito posredovanje z uporabo strelnega orožja 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y35.01 Zakonito posredovanje z uporabo pištole 
Zakonito posredovanje z uporabo strela iz: 

• pištole za enoročno uporabo 

• ročne pištole: 

 • zračna 

 • plinska 

 • na smodnik 

 • vzmetna 

• pištola 

• revolver 

• skrajšana: 

 • puška 

 • šibrenica 

Izključeno: signalna pištola (Y35.09) 

Y35.02 Zakonito posredovanje z uporabo zračne puške 
Zakonito posredovanje z uporabo puške: 

• zračna  

• zračna, plinska ali na vzmet  

• na BB naboje  

• na šibre  

Y35.03 Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke 



 

 

Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke: 

• BDO 

• na smodnik 

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y35.01) 

Y35.04 Zakonito posredovanje z uporabo malokalibrske puške 
Zakonito posredovanje z uporabo strela iz: 

• .22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01) 

Y35.05 Zakonito posredovanje z uporabo velikokalibrske puške 
Zakonito posredovanje z uporabo strela iz: 

• >.22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01) 

Y35.09 Zakonito posredovanje z uporabo ostalega in nedoločenega strelnega orožja 
Zakonito posredovanje z uporabo strela iz: 

• strelnega orožja BDO 

• pištole BDO 

• strojnice 

• puške BDO 

• signalne pištole 

Y35.1 Zakonito posredovanje z uporabo eksplozivnih sredstev 
 Zakonito posredovanje  z(s): 

•  dinamitom 

• eksplozivnim izstrelkom 

•  granato 

• topovsko granato 

Y35.2 Zakonito posredovanje z uporabo plina 
Zadušitev s plinom }  

Poškodba s solzilcem  } zaradi zakonitega posredovanja 

Zastrupitev s plinom  }  

Y35.3 Zakonito posredovanje z uporabo topih predmetov 
Zadet, udarjen z(s): 

•  gumijevko           }  

• topim predmetom  } zaradi zakonitega posredovanja 

•  palico          }  

Y35.4 Zakonito posredovanje z uporabo ostrih predmetov 
Vrez   }  

 Poškodba z bajonetom  } zaradi zakonitega posredovanja 

Zaboden         }  

 

Y35.5 Zakonita usmrtitev 
Katera koli usmrtitev po ukazu sodne ali vladajoče oblasti [stalne ali začasne], kot na primer: 

• zadušitev s plinom 

• obglavljenje (z giljotino) 

• smrtna kazen 

• usmrtitev z električnim tokom 

•  obešenje 

•  zastrupitev 

•  ustrelitev 



 

 

Y35.6 Zakonito posredovanje z uporabo drugih opredeljenih sredstev 
Posredovanje z uporabo telesne sile 

Y35.7 Zakonito posredovanje, sredstva neopredeljena 

Y36 Vojne operacije 

Vključeno:  poškodbe vojaškega osebja in civilistov, nastale v vojni in civilni vstaji 

Opomba:   Poškodbe zaradi vojnih operacij po prenehanju sovražnosti so uvrščene v Y36.8.  

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y36.0 Vojne operacije z uporabo eksplozije mornariškega orožja 
Globinska bomba 

Morska mina 

Mina BDO, na morju ali v pristanišču 

Artilerija na ladjah 

Torpedo 

Podvodna eksplozija  

Y36.1 Vojne operacije, ki vključujejo uničenje letala 
Letalo: 

•  zgoreno 

•  eksplodirano 

•  sestreljeno 

Zadeto z drugim padajočim letalom 

Y36.2 Vojne operacije, ki vključujejo druge eksplozije in drobce eksplozivnega orožja 
Naključna eksplozija: 

• streliva, uporabljenega v vojni 

• lastnega orožja 

Bombe na živi cilj (drobci)  

Eksplozija: 

• topovskega izstrelka        }  

• zaklepa strelnega orožja  } med vojnimi opreacijami 

• samega topa          }  

• topovske granate         }  

Drobci: 

• topovskega izstrelka   }  

• bombe    }  

• granate    }  

• vodenega projektila   } med vojnimi opreacijami 

• kopenske mine   }  

• rakete    }  

• izstrelka    }  

• šrapnela    }  

Mine BDO    }  

Y36.3 Vojne operacije, ki vključujejo ogenj, požar in vroče snovi 
Zadušitev                    }    nastale zaradi ognja, povzročenega direktno s sredstvom za povzročitev 

Opekline                  }   ognja ali indirektno s klasičnim orožjem 

Druge poškodbe  }    

Bencinska bomba 

Y36.4 Vojne operacije, ki vključujejo strelno orožje in druge oblike konvencionalnega vojskovanja 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y36.41 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev pištole 
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev: 

• pištole za enoročno uporabo 

• ročne pištole: 

 • zračna 

 • plinska 

 • na smodnik 

 • vzmetna 



 

 

• pištola 

• revolver 

• skrajšana: 

 • puška 

 • šibrenica 

Izključeno: signalna pištola (Y36.49) 

Y36.42 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev zračne puške 
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev puške: 

• zračna  

• zračna, plinska ali na vzmet  

• na BB naboje 

• na šibre 

Y36.43 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke 
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke: 

• BDO 

• na smodnik 

• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action] 

• polavtomatske 

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y36.41) 

Y36.44 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev malokalibrske puške 
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev: 

• .22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   } 

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41) 

Y36.45 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev velikokokalibrske puške 
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev: 

• >.22 kalibrske: 

• vojaške puške  }  

• lovske puške   } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske) 

• dolgocevke   }  

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41) 

Y36.49 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev neopredeljenega orožja in ostalih oblik 
konvencionalnega vojskovanja 
Rane v bitkah 

Poškodba z bajonetom 

Utopljen v vojnih operacijah BDO 

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev: 

• strelnega orožja BDO 

• pištole BDO 

• puške BDO 

• signalne pištole 

Y36.5 Vojne operacije, ki vključujejo jedrsko orožje 
Učinki udarnega vala 

Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju iz jedrskega orožja 

Učinki ognjene krogle 

Vročina 

Drugi prvotni in drugotni učinki jedrskega orožja 

Y36.6 Vojne operacije, ki vključujejo biološko orožje 

Y36.7 Vojne operacije, ki vključujejo kemično orožje in druge oblike nekonvencionalnega vojskovanja 
Plini, dim in para ter kemikalije 

Laserji 

Y36.8 Vojne operacije po prenehanju sovražnosti 



 

 

Poškodbe ob eksploziji bomb ali min, postavljenih v času vojnih operacij, če se je eksplozija zgodila po 

prenehanju sovražnosti 

Poškodbe zaradi vojnih operacij, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti v Y36.0–Y36.7 ali Y36.9, toda nastale po 

prenehanju sovražnosti 

Y36.9 Vojne operacije, neopredeljene 

 

ZAPLETI MED ZDRAVNIŠKO IN KIRURŠKO OSKRBO  
(Y40–Y84) 

Vključeno: zapleti v delovanju medicinskih pripomočkov 

pravilna uporaba ustreznega zdravila v terapevtskem ali profilaktičnem odmerku, ki povzroči kakršne koli 

škodljive posledice 

nezgode pacientov med kirurško in zdravniško oskrbo 

kirurški in medicinski postopki kot vzrok nenormalnih reakcij pacienta ali kasnejših zapletov, brez navedbe 

nezgode v času postopka 

Izključeno:  naključni prevelik odmerek zdravil ali napačno zdravilo, vzeto ali dano po pomoti (X40–X44) 

 

DROGE, ZDRAVILA IN BIOLOŠKE SNOVI, UPORABLJENE PRI ZDRAVLJENJU, KI 
POVZROČAJO ŠKODLJIVE UČINKE (Y40–Y59)  

Izključeno:  nezgoda pri tehniki dajanja drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravniških in kirurških postopkih (Y60–Y69) 

Y40 Sistemski antibiotiki 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

 Izključeno:  antibiotiki za lokalno uporabo (Y56.–) 

                     antineoplastični antibiotiki (Y43.3) 

Y40.0 Penicilini 

Y40.1 Cefalosporini in drugi beta-laktamski antibiotiki 

Y40.2 Kloramfenikolna skupina 

Y40.3 Makrolidi 

Y40.4 Tetraciklini 

Y40.5 Aminoglikozidi 
Streptomicin 

Y40.6 Rifamicini 

Y40.7 Sistemski antibiotiki proti glivičnim boleznim 

Y40.8 Drugi sistemski antibiotiki 

Y40.9 Sistemski antibiotiki, neopredeljeni 

Y41 Drugi sistemski antiinfektivi in antiparazitiki 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Izključeno:  protivnetni antibiotiki za lokalno uporabo (Y56.-) 

Y41.0 Sulfonamidi 



 

 

Y41.1 Zdravila proti glivicam in bakterijam 

 Izključeno: rifamicini (Y40.6) 

 streptomicin (Y40.5) 

Y41.2 Antimalariki in zdravila, ki delujejo na druge krvne protozoje 

Izključeno:  derivati hidroksikinolina (Y41.8) 

Y41.3 Drugi antiparazitiki 

Y41.4 Antihelmintiki 

Y41.5 Protivirusna zdravila 
0102 

Izključeno:  amantadin (Y46.7) 

citarabin (Y43.1) 

Y41.8 Drugi opredeljeni sistemski antiinfektivi in antiparazitiki 
 Derivati hidroksikinolina 

 Izključeno:  antimalariki (Y41.2) 

Y41.9 Sistemski antiinfektiv in antiparazitik, neopredeljen 

Y42 Hormoni in njihovi sintetični nadomestki in antagonisti, ki niso  uvrščeni drugje 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Izključeno:  mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (Y54.0–Y54.1) 

oksitocinski hormoni (Y55.0) 

paratiroidni hormoni in njihovi derivati (Y54.7) 

Y42.0 Glukokortikoidi in sintetični analogi  

Izključeno:  glukokortikoidi za lokalno uporabo (Y56.-) 

Y42.1 Tiroidni hormoni in nadomestki 

Y42.2 Antitiroidna zdravila 

Y42.3 Insulin in oralni hipoglikemiki (antidiabetiki) 

Y42.4 Oralna kontracepcijska sredstva 
Preparat z več sestavinami ali eno sestavino 

Y42.5 Drugi estrogeni in progestageni 
Mešanice in nadomestki 

Y42.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje 
Tamoksifen 

Y42.7 Androgeni in anabolični generiki 

Y42.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki 
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] 

Y42.9 Drugi in neopredeljeni hormonski antagonisti 

Y43 Predvsem sistemski agensi 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Izključeno:  vitamini NUD (Y57.7) 

Y43.0 Antialergična in antiemetična zdravila 

Izključeno:  nevroleptiki na osnovi fenotiazina (Y49.3) 



 

 

Y43.1 Antineoplastični antimetaboliti 
Citarabin 

Y43.2 Antineoplastični naravni izdelki 

Y43.3 Druga antineoplastična zdravila 
Antineoplastični antibiotiki  

Izključeno:  tamoksifen (Y42.6) 

Y43.4 Imunosupresivni preparati 

Y43.5 Kisle in alkalne snovi 

Y43.6 Encimi, ki niso uvrščeni drugje 

Y43.8 Drugi, predvsem sistemski agensi, ki niso uvrščeni drugje 
Antagonisti težkih kovin 

Y43.9 Predvsem sistemski agens, neopredeljen 

Y44 Agensi, ki delujejo predvsem na krvne sestavine 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y44.0 Preparati železa in drugi preparati proti hipokromni anemiji 

Y44.1 Vitamin B12, folna kislina in drugi preparati proti megaloblastni anemiji 

Y44.2 Antikoagulansi 

Y44.3 Antagonisti antikoagulansov, vitamin K in drugi koagulansi 

Y44.4 Protitrombotična zdravila [inhibitorji trombocitne agregacije] 

 Izključeno:  acetilsalicilna kislina (Y45.1) 

dipiridamol (Y52.3) 

Y44.5 Trombolitiki 

Y44.6 Naravna kri in krvni derivati 

Izključeno:  imunoglobulin (Y59.3) 

Y44.7 Nadomestki plazme 

Y44.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo na krvne sestavine 

Y45 Analgetiki, antipiretiki in protivnetna zdravila 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y45.0 Opioidi in sorodni analgetiki 

Y45.1 Salicilati 

Y45.2 Derivati propionske kisline 
 Derivati propanojske kisline 

Y45.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila 

Y45.4 Antirevmatiki 

Izključeno: klorokin (Y41.2)  

glukokortikoidi (Y42.0)  

salicilati (Y45.1) 

Y45.5 Derivati 4-aminofenola 



 

 

Y45.8 Drugi analgetiki in antipiretiki 

Y45.9 Analgetik, antipiretik in protivnetno zdravilo, neopredeljeni 

Y46 Antiepileptiki in antiparkinsoniki 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

 Izključeno: acetazolamid (Y54.2)  

  barbiturati NUD (Y47.0)  

  benzodiazepini (Y47.1)  

  paraldehid (Y47.3) 

Y46.0 Sukcinimidi 

Y46.1 Oksazolidindioni  

Y46.2 Derivati hidantoina 

Y46.3 Deoksibarbiturati 

Y46.4 Iminostilbeni 
 Karbamazepin 

Y46.5 Valproična kislina 

Y46.6 Drugi in neopredeljeni antiepileptiki 

Y46.7 Antiparkinsoniki 
Amantadin 

Y46.8 Antispastiki 

Izključeno:  benzodiazepini (Y47.1) 

Y47 Sedativi, hipnotiki in antianksiotiki 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y47.0 Barbiturati, ki niso uvrščeni drugje 

 Izključeno: deoksibarbiturati (Y46.3) 

  tiobarbiturati (Y48.1) 

Y47.1 Benzodiazepini 

Y47.2 Derivati klora 

Y47.3 Paraldehid 

Y47.4 Bromove spojine 

Y47.5 Mešani sedativi in hipnotiki, ki niso uvrščeni drugje  

Y47.8 Drugi sedativi, hipnotiki in antianksiotiki 
Metakvalon 

Y47.9 Sedativ, hipnotik in antianksiotik, neopredeljen 
Uspavalni(-a, -e): 

• napitki }  

• zdravila } BDO 

• tablete }  

Y48 Anestetiki in terapevtski plini 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  



 

 

Y48.0 Inhalacijski anestetiki 

Y48.1 Parenteralni anestetiki 
 Tiobarbiturati 

Y48.2 Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki 

Y48.3 Lokalni anestetiki 

Y48.4 Anestetik, neopredeljen 

Y48.5 Terapevtski plini 

Y49 Psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Izključeno: zaviralci apetita [anorektiki] (Y57.0)  

barbiturati NUD (Y47.0)  

benzodiazepini (Y47.1) 

kofein (Y50.2)  

kokain (Y48.3)  

metakvalon (Y47.8) 

Y49.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi 

Y49.1 Antidepresivi, inhibitorji monoaminooksidaze 

Y49.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi 

Y49.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki 

Y49.4 Butirofenonski in tioksantenski nevroleptiki 

Y49.5 Drugi antipsihotiki in nevroleptiki 

Izključeno: rauwolfia (Y52.5) 

Y49.6 Psihodisleptiki [halucinogeni] 

Y49.7 Psihostimulansi z možnostjo zlorabe 

Y49.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Y49.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno 

Y50 Stimulansi centralnega živčevja, ki niso uvrščeni drugje 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y50.0 Analeptiki 

Y50.1 Antagonisti opioidnih receptorjev 

Y50.2 Metilksantini, ki niso uvrščeni drugje 
 Kofein 

   Izključeno: aminofilin (Y55.6)  

  teobromin (Y55.6)  

  teofilin (Y55.6) 

Y50.8 Drugi stimulansi centralnega živčevja 

Y50.9 Stimulans centralnega živčevja, neopredeljen 

Y51 Zdravila, ki delujejo predvsem na avtonomno živčevje 



 

 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y51.0 Snovi antiholinesteraze 

Y51.1 Drugi parasimpatomimetiki [holinergiki] 

Y51.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje 

Y51.3 Drugi parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje 
Papaverin 

Y51.4 Prevladujoči alfa-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje 
Metaraminol 

Y51.5 Prevladujoči beta-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: salbutamol (Y55.6) 

Y51.6 Alfa-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno:  alkaloidi ergotamida (Y55.0) 

Y51.7 Beta-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje 

Y51.8 Centralno delujoča sredstva in blokatorji adrenergičnih nevronov, ki niso uvrščeni drugje 

 Izključeno:  klonidin (Y52.5) 

 gvanetidin (Y52.5) 

Y51.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki vplivajo predvsem na avtonomno živčevje 
Zdravila, ki stimulirajo α- in β-adrenoreceptorje 

Y52 Agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Izključeno:  metaraminol (Y51.4) 

Y52.0 Glikozidi za kardialno stimulacijo in zdravila podobnega delovanja 

Y52.1 Blokatorji kalcijevih kanalov 

Y52.2 Ostala antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Izključeno:   β-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7) 

Y52.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje 
Dipiridamol 

Izključeno: β-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7) 

 blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1) 

Y52.4 Inhibitorji angiotenzin pretvorbenih encimov 

Y52.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje 
Klonidin  

Gvanetidin  

Rauwolfia 

Izključeno: β-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)  

 blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)  

 diuretiki (Y54.0–Y54.5) 

Y52.6 Antihiperlipidemiki in antiarteriosklerotiki 

Y52.7 Periferni vazodilatatorji 
Nikotinska kislina (derivati)  

Izključeno:  papaverin (Y51.3) 



 

 

Y52.8 Antivarikozna zdravila, ki vsebujejo sklerozirajoče snovi 

Y52.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem 

Y53 Agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y53.0 Antagonisti histaminskih receptorjev H2 

Y53.1 Drugi antacidi in zdravila proti želodčni sekreciji 

Y53.2 Stimulantni laksativi 

Y53.3 Solni in osmotični laksativi 

Y53.4 Drugi laksativi 
 Zdravila proti črevesni atoniji 

Y53.5 Digestivi 

Y53.6 Antidiaroična zdravila 

Izključeno:  sistemski antibiotiki in druga protivnetna zdravila (Y40–Y41) 

Y53.7 Emetiki 

Y53.8 Drugi agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem 

Y53.9 Agens, ki deluje predvsem na gastrointestinalni sistem, neopredeljen 

Y54 Agensi za vzdrževanje vodnega ravnotežja, ki delujejo predvsem na metabolizem mineralov in 
sečne kisline 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y54.0 Mineralokortikoidi 

Y54.1 Antagonisti mineralokortikoidov [antagonisti aldosterona] 

Y54.2 Inhibitorji karboanhidraze 
Acetazolamid 

Y54.3 Derivati benzotiadizina 

Y54.4 Diuretiki Henleyeve zanke 

Y54.5 Drugi diuretiki 

Y54.6 Snovi za vzdrževanje elektrolitskega, kaloričnega in vodnega ravnotežja 
Oralne rehidracijske soli 

Y54.7 Agensi, ki delujejo na kalcifikacijo 
Bisfosfonati     }  

Paratiroidni hormoni in njihovi derivati  } ki delujejo na kalcifikacijo 

Vitamini skupine D    }  

Y54.8 Agensi, ki delujejo na presnovo sečne kisline 

Y54.9 Mineralne soli, ki niso uvrščene drugje 

Y55 Agensi, ki delujejo predvsem na gladke in skeletne mišice ter dihala 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y55.0 Oksitocinska zdravila 
 Alkaloidi ergotamida 



 

 

 Izključeno:  estrogeni, progestogeni in antagonisti (Y42.5–Y42.6) 

Y55.1 Relaksansi skeletnih mišic (nevromuskularni blokatorji) 

Izključeno:  antispastiki (Y46.8) 

Y55.2 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na mišice 

Y55.3 Antitusiki 

Y55.4 Ekspektoransi 

Y55.5 Zdravila proti prehladu 

Y55.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje 
Aminofilin  

Salbutamol  

Teobromin  

Teofilin 

Izključeno: agonisti β-adrenoreceptorjev (Y51.5) 

hormoni sprednjega režnja hipofize (adenohipofizni) (Y42.8) 

Y55.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala 

Y56 Lokalni agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico ter oftalmol., orl. in zobna zdravila 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Vključeno:  glukokortikoidi za lokalno uporabo 

Y56.0 Lokalna antifungicidna, antiinfektivna in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Y56.1 Antipruritiki 

Y56.2 Lokalni astringenti in lokalni detergenti 

Y56.3 Emolienti, demulcenti in protektanti 

Y56.4 Keratolitiki, keratoplastiki in druga zdravila in preparati za nego las 

Y56.5 Oftalmološka zdravila in preparati 

Y56.6 Otorinolaringološka zdravila in preparati 

Y56.7 Zdravila za zobe, dana lokalno 

Y56.8 Drugi lokalni agensi 
Spermicidi 

Y56.9 Lokalni agens, neopredeljen 

Y57 Druge in neopredeljene droge in zdravila 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y57.0 Zaviralci apetita [anorektiki] 

Y57.1 Lipotropna zdravila 

Y57.2 Antidoti in helatna zdravila, ki niso uvrščena drugje 

Y57.3 Zdravila za odvračanje od alkohola 

Y57.4 Farmacevtski izvlečki 

Y57.5 Rentgenska kontrastna sredstva 



 

 

Y57.6 Druga sredstva za diagnostiko 

Y57.7 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje 

Izključeno: nikotinska kislina (Y52.7) 

 vitamin B12 (Y44.1) 

 vitamin D (Y54.7) 

 vitamin K (Y44.3) 

Y57.8 Druge droge in zdravila 

Y57.9 Droga ali zdravilo, neopredeljena 

Y58 Cepiva proti bakterijam 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y58.0 Cepivo BCG 

Y58.1 Cepivo proti tifusu in paratifusu 

Y58.2 Cepivo proti koleri 

Y58.3 Cepivo proti kugi 

Y58.4 Cepivo proti tetanusu 

Y58.5 Cepivo proti davici 

Y58.6 Cepivo proti oslovskemu kašlju in kombinacije, ki ga vsebujejo 

Y58.8 Mešana bakterijska cepiva, razen kombinacij s komponento proti oslovskemu kašlju 

Y58.9 Druga in neopredeljena cepiva proti bakterijam 

Y59 Druga in neopredeljena cepiva in biološke snovi 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y59.0 Cepiva proti virusom 

Y59.1 Cepiva proti rikecijam 

Y59.2 Cepiva proti protozojem 

Y59.3 Imunoglobulin 

Y59.8 Druga opredeljena cepiva in biološke snovi 

Y59.9 Cepivo ali biološka snov, neopredeljena 

 

NEZGODE MED KIRURŠKO IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO  
(Y60–Y69)  
 

Izključeno: medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem (Y70–Y82) 

kirurški in zdravniški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta, brez omembe nezgode v času 

postopka (Y83–Y84) 

Y60 Nenamerni vrez, vbod,  perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y60.0 Med operacijo 



 

 

Y60.1 Med infuzijo ali transfuzijo 

Y60.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo 

Y60.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo 

Y60.4 Med endoskopsko preiskavo 

Y60.5 Med kateterizacijo srca 

Y60.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami 

Y60.7 Med klistiranjem 

Y60.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo 

Y60.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo 

Y61 Tujek, naključno pozabljen v telesu med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y61.0 Med operacijo 

Y61.1 Med infuzijo ali transfuzijo 

Y61.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo 

Y61.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo 

Y61.4 Med endoskopsko preiskavo 

Y61.5 Med kateterizacijo srca 

Y61.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami 

Y61.7 Med odstranjevanjem katetra ali povoja 

Y61.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo 

Y61.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo 

Y62 Neuspeh pri ukrepih za zagotavljanje sterilnosti med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y62.0 Med operacijo 

Y62.1 Med infuzijo ali transfuzijo 

Y62.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo 

Y62.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo 

Y62.4 Med endoskopsko preiskavo 

Y62.5 Med kateterizacijo srca 

Y62.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugo kateterizacijo 

Y62.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo 

Y62.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo 

Y63 Neuspeh pri doziranju med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  



 

 

Izključeno:  naključna čezmerna količina zdravil ali napačno zdravilo, dano po pomoti (X40–X44) 

Y63.0 Prekomerna količina krvi ali druge tekočine, dana med transfuzijo ali infuzijo 

Y63.1 Nepravilno razredčenje tekočine, uporabljene med infuzijo 

Y63.2 Prekomerno doziranje radiacije med terapijo 

Y63.3 Nenamerna izpostavljenost pacienta radiaciji med oskrbo 

Y63.4 Neuspeh pri doziranju pri terapiji z elektrošokom ali insulinskim šokom 

Y63.5 Neprimerna temperatura pri lokalni aplikaciji in povijanju 

Y63.6 Potrebni droga, zdravilo ali biološka snov niso bili dani 

Y63.8 Neuspeh pri doziranju med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo 

Y63.9 Neuspeh pri doziranju med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo 

Y64 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y64.0 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane v transfuziji ali infuziji 

Y64.1 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, vbrizgane ali uporabljene za imunizacijo 

Y64.8 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge načine 

Y64.9 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge neopredeljene načine 

Kontaminirana medicinska ali biološka snov BDO 

Y65 Druge nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y65.0 Uporaba nekompatibilne krvi pri transfuziji 

Y65.1 Uporaba napačne tekočine pri infuziji 

Y65.2 Neuspeh pri šivanju ali ligaturi med operacijo 

Y65.3 Napačna namestitev endotrahealnega tubusa med anestezijo 

Y65.4 Neuspelo uvajanje ali odstranjevanje drugih vrst tubusa ali instrumenta 

Y65.5 Izvedba neustrezne operacije 

Y65.8 Druge opredeljene nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo 

Y66 Nenudenje kirurške in zdravniške oskrbe 

 Prezgodnje prenehanje kirurške in zdravniške oskrbe 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y69 Neopredeljena nezgoda med kirurško in zdravniško oskrbo 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

 



 

 

MEDICINSKI PRIPOMOČKI, POVEZANI Z NEZGODAMI MED DIAGNOSTICIRANJEM IN 
ZDRAVLJENJEM  
(Y70–Y82)  

Vključeno:  okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) 

Izključeno:  poznejši zapleti po uporabi medicinskih pripomočkov brez omembe okvare ali nepravilnega delovanja 

medicinskega pripomočka (Y83–Y84) 

    nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69 

 

S kategorijami Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode: 

.0     diagnostični in nadzorovalni pripomočki 

.1     terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki 

.2     protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki 

.3     kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive) 

.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje 

Y70 Anesteziološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y71 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y72 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y73 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y74 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y75 Nevrološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y76 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y77 Okulistični pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y78 Radiološki pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y79 Ortopedski pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y80 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  



 

 

Y81 Pripomočki  za  splošno in plastično kirurgijo, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y82 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nezgodami 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

 

KIRURŠKI IN DRUGI MEDICINSKI POSTOPKI KOT VZROK ZA NENORMALNO 
REAKCIJO PACIENTA ALI KASNEJŠI ZAPLET, BREZ OMEMBE NEZGODE MED 
POSTOPKOM 
(Y83–Y84)  

Izključeno: okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) 

(Y70–Y82) 

   nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69 

Y83 Operaciji in drugi kirurški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejši zaplet, 
brez omembe nezgode med postopkom 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y83.0 Operacija s transplantacijo celotnega organa 

Y83.1 Operacija z implantacijo umetnega notranjega vsadka 

Y83.2 Operacija z anastomozo, obvodom ali presadkom 

Y83.3 Operacija s formacijo zunanje stome 

Y83.4 Drugi rekonstruktivni kirurški postopki 

Y83.5 Amputacija uda(-ov) 

Y83.6 Odstranitev drugih organov (delna)(popolna) 

Y83.8 Drugi kirurški postopki 

Y83.9 Kirurški postopek, neopredeljen 

Y84 Drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali zaplet, brez omembe 
nezgode med postopkom 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y84.0 Kateterizacija srca 

Y84.1 Dializa ledvic  

Y84.2 Radiološki postopek in radioterapija 

Y84.3 Terapija s šokom 

Y84.4 Aspiracija tekočine 

Y84.5 Vstavitev želodčne ali duodenalne sonde 

Y84.6 Urinska kateterizacija 

Y84.7 Odvzem krvi 

Y84.8 Drugi medicinski postopki 



 

 

Hiperbarična kisikova terapija 

Y84.9 Medicinski postopek, neopredeljen 

 

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) ZUNANJIH VZROKOV OBOLEVNOSTI IN 
UMRLJIVOSTI  
(Y85–Y89) 

1912 

Opomba:    Kategorije Y85–Y89 se uporabljajo za navajanje okoliščin kot vzrokov smrti, poškodbe ali invalidnosti zaradi 

kasnih  posledic ali »kasnih učinkov«, ki so sami uvrščeni drugje. Kasne posledice vključujejo stanja, ki so 

prijavljena kot taka ali se pojavijo kot »kasni učinki« leto ali več po prvotnem dogodku 

Y85 Kasne posledice (sekvele) transportnih nezgod 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y85.0 Kasne posledice nezgod z motornim vozilom 

Y85.9 Kasne posledice drugih in neopredeljenih transportnih nezgod 

Y86 Kasne posledice (sekvele) drugih nezgod 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y87 Kasne posledice (sekvele) namernega samopoškodovanja, napada in dogodkov z neopred. 
namenom 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y87.0 Kasne posledice namernega samopoškodovanja 

Y87.1 Kasne posledice napada 

Y87.2 Kasne posledice dogodkov neopredeljenega namena 

Y88 Kasne posledice (sekvele) kirurške in zdravniške oskrbe kot zunanjega vzroka 

1904 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y88.0 Kasne posledice stranskih učinkov drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravljenju 

Y88.1 Kasne posledice nezgod med kirurškimi in medicinskimi postopki  

Y88.2 Kasne posledice nezgod, povezanih z medicinskimi pripomočki med diagnost. in zdravljenjem 

Y88.3 Kasne posledice kirurških in medicinskih postopkov kot vzroka za nenormalno reakcijo pacienta 
ali kasnejše zaplete, brez omembe nezgode med postopkom 

Y89 Kasne posledice (sekvele) drugih zunanjih vzrokov 

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)  

Y89.0 Kasne posledice zakonitega posredovanja 

Y89.1 Kasne posledice vojnih operacij 

Y89.9 Kasne posledice neopredeljenega zunanjega vzroka 

 



 

 

DODATNI DEJAVNIKI, POVEZANI Z VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI, 
UVRŠČENI DRUGJE  
(Y90–Y98)  

Y90 Prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi 

0503 

Y90.0 Količina alkohola v krvi manj kot 20 mg/100 ml (0.20 g/kg) 

Y90.1 Količina alkohola v krvi 20-39 mg/100 ml (0.20-0.39 g/kg) 

Y90.2 Količina alkohola v krvi 40-59 mg/100 ml (0.40-0.59 g/kg) 

Y90.3 Količina alkohola v krvi 60-79 mg/100 ml (0.60-0.79 g/kg) 

Y90.4 Količina alkohola v krvi 80-99 mg/100 ml (0.80-0.99 g/kg) 

Y90.5 Količina alkohola v krvi 100-119 mg/100 ml (1.00-1.19 g/kg) 

Y90.6 Količina alkohola v krvi 120-199 mg/100 ml (1.20-1.99 g/kg) 

Y90.7 Količina alkohola v krvi 200-239 mg/100 ml (2.00-2.39 g/kg) 

Y90.8 Količina alkohola v krvi 240 mg/100 ml ali več (2.4 g/kg ali več) 

Y90.9 Prisotnost alkohola v krvi, količina ni opredeljena 

Y91 Prisotnost alkohola,  določena s stopnjo zastrupitve 

0503 

Izključeno:  prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi (Y90.-) 

Y91.0 Blaga zastrupitev z alkoholom 
Zadah alkohola v sapi, rahle motnje v obnašanju in odzivanju ali rahle težave v koordinaciji. 

Y91.1 Zmerna zastrupitev z alkoholom 
Zadah alkohola v sapi, zmerne motnje v obnašanju in odzivanju ali zmerne težave v koordinaciji. 

Y91.2 Težka zastrupitev z alkoholom 
Težke motnje v odzivanju, velike težave v koordinaciji ali prizadeta zmožnost sodelovanja. 

Y91.3 Zelo težka zastrupitev z alkoholom 
Zelo težke motnje v odzivanju, zelo velike težave v koordinaciji ali izguba zmožnosti sodelovanja. 

Y91.9 Prisotnost alkohola, ki ni drugače opredeljena 
Sum na prisotnost alkohola BDO 

Y92 Kraj nesreče 

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kategorijah V00–Y89 za določitev kraja, kjer je prišlo do 

poškodbe ali zastrupitve (zunanji vzrok). 

Koda za kraj nesreče se dodeli kot dodatek h kodi za aktivnost. 

Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. 

Y92.0 Dom 

Stanovanje 

Penzion 

Parkirišče za kamperje in prikolice, bivalno 

Kmetija 

Domača posest 

Hiša (stanovanjska) 

Neinstitucionalen kraj bivanja 



 

 

Izključeno: zapuščena ali zavržena hiša (Y92.88) 

  kamp BDO (Y92.88) 

  prostor za avtodom BDO (Y92.88) 

  območje manjših skupnosti (Y92.89) 

  dom v izgradnji, še ne naseljen (Y92.60) 

  institucionalen kraj bivanja (Y92.1-) 

Y92.00 Dovoz 

Y92.01 Zunanje površine 
Dvorišče    }  

Vrt                                    }  

Zunanje površine za sprostitev  } pri zasebni hiši ali vrtu 

Bazen                   }  

Teniško igrišče   }  

Šolsko dvorišče 

Y92.02 Garaža 
Stranska garaža 

Hangar 

Y92.03 Kopalnica 

Vključuje: stranišče 

Y92.04 Kuhinja 

Y92.05 Spalnica 

Y92.06 Pralnica 

Y92.07 Notranji bivalni prostori, ki drugje niso opredeljeni 
Jedilnica   

Družinska soba   

Dnevna soba  

Salon   

Hobby soba   

Nostranji bivalni prostori BDO 

Y92.09 Ostali prostori v hiši 
Površine za zabavo in sprostitev BDO 

Bazen, notranji 

Y92.1 Javne institucije 

Y92.10 Javne institucije, zapor  

Y92.11 Javne institucije, prevzgojni dom 
Poboljševalnica 

Y92.12 Javne institucije, vojašnica 

Y92.13 Javne institucije, sirotišnica 
Dom za otroke 

Y92.14 Javne institucije, domovi za ostarele 
Dom za ostarele 

Dom za starejše občane 

Naselje za upokojence 

Y92.18 Ostale opredeljene javne institucije 

Y92.19 Neopredeljene javne institucije 

Y92.2 Šole in ostale institucije in javna upravna območja 



 

 

Izključeno: stavba v gradnji (Y92.6) 

  javna institucija (Y92.1) 

  rekreacijsko-športne površine (Y92.3) 

Y92.21 Šola 
Internat 

Kampus 

Kolidž 

Otroške jasli 

Višješolski zavod 

Otroški vrtec 

Šola (zasebna)(javna)(državna) 

Univerza (kampus) 

Y92.22 Bolnišnica 
Dnevni specialistični center 

Zdravstveni dom 

Dom za obolele 

Bolnišnica za reveže 

Bolnišnica 

Ambulanta 

Y92.29 Ostale opredeljene institucije in javna upravna območja 
Stavbe (in pripadajoča zemljišča), ki so v uporabi za splošno javnost ali točno določeno vrsto javnosti: 

• skupščina 

• cerkev 

• kino 

• klub 

• sodišče 

• plesna dvorana 

• galerija 

• knjižnica 

• kinodvorana 

• muzej 

• glasbena dvorana 

• operna hiša 

• javna dvorana 

• gledališče 

• mladinski center 

Y92.3 Rekreacijsko-športne površine 

Y92.30 Rekreacijsko-športne površine, zunanja igrišča 
Igrišče za baseball/softball 

Igrišče za kriket 

Nogometno igrišče (avstralska pravila, rugbi, evropski nogomet, touch pravila) 

Igrišče za golf 

Hokejsko igrišče 

Zunanje(-i): 

• igrišče za košarko/netball 

• stadion 

• teniško igrišče 

• igrišče za odbojko 

Tekaška steza 

Izključeno: zunanje teniško igrišče pri zasebni hiši (Y92.01) 

Y92.31 Rekreacijsko-športne površine, dvorane 
Fitness center 

Telovadnica 

Notranje: 

• igrišče za košarko/netball 

• igrišče za kriket 

• nogometno igrišče 

• stadion 

• teniško igrišče 



 

 

• igrišče za odbojko 

Igrišče za skvoš 

Izključeno: teniško igrišče znotraj zasebne hiše (Y92.01) 

Y92.32 Rekreacijsko-športne površine, bazeni 

Izključeno: bazen: 

  • hotel (Y92.53) 

  • zasebna hiša: 

   • notrajni (Y92.09) 

  • zunanji (Y92.01) 

Y92.33 Rekreacijsko-športne površine, dirkališča 
Kolesa   

Avtomobile     

Pse   

Konje   

Motorje  

Y92.34 Rekreacijsko-športne površine, jahalne površine 
Jahalna šola 

Y92.35 Rekreacijsko-športne površine, skate park 
Drsališče 

Skate: 

• arena 

• park 

Y92.36 Rekreacijsko-športne površine, smušičša 
Smučarske: 

• proge 

• skakalnice 

• tekaške proge 

Snowboard park 

Y92.38 Ostale opredeljene rekreacijsko-športne površine 

Y92.39 Rekreacijsko-športne površine, neopredeljene 

Y92.4 Cesta in avtocesta 

Y92.40 Cesta in avtocesta, vozišče 
Hitra cesta 

Avtocesta 

Y92.41 Cesta in avtocesta, pločnik 
Označena pot za pešče 

Pešpot ob cesti 

Pločnik 

Y92.42 Cesta in avtocesta, kolesarska steza 
Kolesarska pot ob cesti 

Y92.48 Ostala opredeljena javna cesta ali avtocesta 

Y92.49 Neopredeljena opredeljena javna cesta ali avtocesta 

Y92.5 Trgovska in uslužnostna območja 

Y92.50 Trgovska in uslužnostna, trgovine 
Banka 

Tržnica 

Pošta 

Nakupovalno središče 

Supermarket 



 

 

Y92.51 Trgovska in uslužnostna, parkirna hiša 
Postaja: 

• plinska 

• bencinska 

• servisna 

Izključeno: garaža pri zasebni hiši (Y92.02) 

Y92.52 Trgovska in uslužnostna, poslovni prostori 

Y92.53 Trgovska in uslužnostna, kavarna, hotel in restavracija 
Bar, pivnica 

Casino 

Diskoteka 

Počitniške kapacitete: 

• apartma 

• bed and breakfast (B&B) 

• motel 

Night club 

Izključeno: nastanitveni objekt kot stalno bivališče (Y92.09) 

Y92.58 Ostala opredeljena trgovska in uslužnostna območja 
Letališče 

Postaja: 

• avtobusna 

• radijska 

• železniška 

• televizijska 

Y92.59 Neopredeljena trgovska in uslužnostna območja 

Y92.6 Industrijski in gradbeno območje 

Y92.60 Industrijski in gradbeno območje, gradbišče 
Stavba  }  

Hiša (še ne vseljena)  } v izgradnji 

Predor  }   

Y92.61 Industrijski in gradbeno območje, območje rušenja 
Zapuščena stavba ali hiša za rušenje 

Y92.62 Industrijski in gradbeno območje, tovarna 
Tovarniška(-o): 

• stavba in posest 

• skladišče 

• delavnica 

Plinarna 

Industrijsko dvorišče 

Majhen industrijski obrat 

Y92.63 Industrijski in gradbeno območje, rudnik in kamnolom 
Jama za izkop: 

• premog 

• gramoza 

• peska 

Podzemni rudnik 

Y92.64 Industrijski in gradbeno območje, črpališča nafte in plina 
Naftna ploščad in drugi objekti na vodi 

Y92.65 Industrijski in gradbeno območje, ladjedelnica 
Ladjedelnica 

Suhi dok 

Y92.66 Industrijski in gradbeno območje, elektrarne 
Elektrarna (na): 



 

 

• premog 

• hidroelektrarna 

• nuklearka 

• postaja za gorivo 

Y92.68 Ostala opredeljena industrijska in gradbena območja 

Y92.69 Neopredeljena industrijska in gradbena območja 

Y92.7 Kmetija 
Kmetijska(-e): 

• stavbe 

• obdelovalna zemlja 

Plantaža: 

• sadja 

• BDO 

Ranč 

Izključeno: kmečka hiša in bivani deli kmetije (Y92.0-) 

  plantaža lesa (Y92.84) 

Y92.8 Ostali opredeljeni kraji nesreče 

Y92.80 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje mirne vode 
Jez 

Barje 

Močvirje 

Naravni led na območju stoječe vode 

Ribnik 

Bazen 

Zbiralnik 

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83) 

  zaliv, jezero (Y92.82) 

Y92.81 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje tekoče vode 
Potok 

Kanal 

Rečica 

Poplavljeno območje 

Naravni led na tekočih vodah 

Reka 

Potoček 

Potok 

Potoček 

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83) 

Y92.82 Ostali opredeljeni kraji nesreče, izredno vodnato območje 
Zaliv 

Jezero 

Naravni led na izredno vodnatem območju 

Ocean 

Slano jezero: 

• polno vode 

• BDO 

Morje 

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83) 

  suha rečna struga, suho slano jezero (Y92.86) 

Y92.83 Ostali opredeljeni kraji nesreče, plaža 
Obrežje 

Zemlja pred obalo 

Peščene sipine: 

• blizu obale 

• BDO 



 

 

Obala 

Y92.84 Ostali opredeljeni kraji nesreče, gozd 

Grmovje  } 

Pešpot  } 
Narodni park  }  v gozdu 

Pot    } 

Goščava  } 

Plantaža lesa                 } 

Steza   } 

Y92.85 Ostali opredeljeni kraji nesreče, puščava 
Pešpot  } 

Steza   }  v puščavi 

Steza   } 

Y92.86 Ostali opredeljeni kraji nesreče, ostalo opredeljeno podeželje 
Jama 

Suho(-a): 

• rečna struga 

• slano jezero 

Soteska 

Gore brez gozda 

Območje, poraslo z grmovjem 

Perija 

Slana kotanja 

Peščene sipine, ki niso v bližini plaže 

Divjina 

Y92.87 Ostali opredeljeni kraji nesreče, parkirišče 
Parkirni prostor 

Izključeno: parkiranje na cesti (Y92.40) 

Y92.88 Ostali opredeljeni kraji nesreče 
Kamp  }  

Kamp za počitniške prikolice  } BDO 

Dok   

Vojaški poligon 

Park: 

• zabaviščni 

• BDO 

• javni 

Javni kraj BDO 

Železniška proga 

Živalski vrt 

Y92.89 Območje manjših skupnosti 
Vas 

Opomba:   Stalno bivališče/območje bivanja manjših skupnosti/stalni ali začasni dom za ljudi. 

Izključeno: penzion (Y92.09) 

  kamp BDO (Y92.88) 

  kamp za počitniške prikolice (Y92.88) 

Y92.9 Neopredeljeni kraji nesreče 

Y95 Hospitalizem 

 

Y96 Stanje, povezano z zaposlitvijo 

 

Y97 Stanje, povezano z onesnaženostjo okolja 



 

 

 

Y98 Stanje, povezano z načinom življenja  

 

 

POGLAVJE 21 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA 
STIK Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO  
(Z00–Z99) 

 
To poglavje vsebuje naslednje sklope: 

Z00–Z13 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave 

Z20–Z29 Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, povezanim z nalezljivimi boleznimi 

Z30–Z39  Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo 

Z40–Z54 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov in zdravstvene 
oskrbe 

Z55–Z65 Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialnoekonomskih in 
psihosocialnih okoliščin 

Z70–Z76 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin 

Z80–Z99 Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z družinsko in osebno 
anamnezo, in nekaterimi stanji, ki vplivajo na zdravstveno stanje 

 

Kategorije Z00–Z99 so namenjene za priložnosti, ko razlogi za stik z zdravstveno službo niso bolezni, poškodbe ali zunanji 

vzroki, ki so uvrščeni v kategorijah A00– Y89. Do takih primerov lahko v glavnem pride na dva načina: 

(a)  Ko zdrava ali bolna oseba pride v zdravstveno ustanovo z določenim namenom, npr. da dobi omejeno zdravstveno 

oskrbo zaradi svojega stanja, da daruje organ ali tkivo, da se cepi ali da se pogovori o problemu, ki sam po sebi ni ne 

bolezen ne poškodba. 

(b)  Kadar na človekovo zdravstveno stanje vpliva določena okoliščina ali problem, ki sam po sebi ni trenutna bolezen ali 

poškodba. Take dejavnike lahko odkrijemo pri pregledih prebivalstva, ko je lahko pregledana oseba bolna ali zdrava, ali 

pa se ugotovijo kot dodatni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, kadar se oseba zdravi zaradi kake bolezni ali poškodbe. 

 

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI PREGLEDA ALI 
PREISKAVE  
(Z00–Z13) 

Opomba:     Nespecifični nenormalni izvidi, ki se najdejo ob teh pregledih, so uvrščeni v kategorije   R70–R94. 

Izključeno:  pregledi zaradi nosečnosti in reprodukcije (Z30–Z36, Z39.-) 

Z00 Splošni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze 

Izključeno: pregled zaradi administrativnih razlogov (Z02.–) 

posebni presejalni pregledi (Z11–Z13) 

Z00.0 Splošni zdravniški pregled 
Zdravstveni pregled BDO  

Periodični pregled (letni)(fizični) 

Izključeno:  splošni zdravstveni pregled: 



 

 

•  opredeljenih skupin prebivalstva (Z10.–) 

•  dojenčkov ali otrok (Z00.1) 

Z00.1 Rutinski pregled otrokovega zdravja 
Testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja 

Izključeno:  zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2) 

Z00.2 Pregled v obdobju hitre rasti v otroštvu 

Z00.3 Pregled v stopnji razvoja adolescence 
Stopnja razvoja pubertete 

Z00.4 Splošni psihiatrični pregled, ki ni uvrščen drugje 

Izključeno:  pregled, zahtevan zaradi sodnomedicinskih razlogov (Z04.6) 

Z00.5 Pregled morebitnega dajalca organa ali tkiva 

Z00.6 Pregled zaradi normalne primerjave in kontrole v kliničnih raziskavah 
0026 

Z00.8 Ostali splošni pregledi 
Zdravstveni pregled v pregledih populacije 

Z01 Ostali  specialni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze 

 Vključeno: rutinski pregledi specifičnih sistemov 

  

 Izključeno: pregled zaradi: 

•  administrativnih razlogov (Z02.–) 

•  nedokazanega suma na stanje (Z03.–) 

•  specialni presejalni pregledi (Z11–Z13) 

Z01.0 Pregled oči in vida 

Izključeno:  pregled za vozniško dovoljenje (Z02.4) 

Z01.1 Pregled ušes in sluha 

Z01.2 Pregled zobovja 

Z01.3 Merjenje krvnega tlaka 

Z01.4 Ginekološki pregled (splošni)(rutinski) 
Papanicolaouov bris materničnega vratu  

Ginekološki pregled (letni)(periodični) 

Izključeno: pregled in test na nosečnost (Z32.–) 

rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije (Z30.4–Z30.5) 

Z01.5 Diagnostični kožni testi in testi preobčutljivosti 
Alergološki testi 

Kožni testi za: 

•  bakterijske bolezni 

•  preobčutljivost 

Z01.6 Radiološki pregled, ki ni uvrščen drugje 
Rutinski: 

•  radiogram prsnega koša 

•  mamogram 

Z01.7 Laboratorijski pregled 

Z01.8 Drugi opredeljeni specialni pregledi 

Z01.9 Specialni pregled, neopredeljen 



 

 

Z02 Pregled in stik zaradi administrativnih razlogov 

Z02.0 Pregled za vstop v izobraževalno ustanovo 
Pregled za vstop v predšolsko (izobraževanje) 

Z02.1 Pregled pred zaposlitvijo 

Izključeno:  obdobni zdravniški pregled zaradi poklica (Z10.0) 

Z02.2 Pregled zaradi sprejema v bivalno ustanovo 

Izključeno: pregled zaradi sprejema v zapor (Z02.8) 

splošni zdravstveni pregled stanovalcev ustanov (Z10.1) 

Z02.3 Pregled rekrutov zaradi nabora v oborožene sile 

Izključeno:  splošni zdravstveni pregled oboroženih sil (Z10.2) 

Z02.4 Pregled za vozniško dovoljenje 

Z02.5 Pregled zaradi športnega udejstvovanja 

Izključeno: pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0) 

 splošni zdravstveni pregled športnih ekip (Z10.3) 

Z02.6 Pregled zaradi zavarovalniških razlogov 

Z02.7 Izdajanje zdravniškega spričevala 
Izdajanje zdravniškega spričevala za: 

•  vzrok smrti 

•  telesno sposobnost 

•  nesposobnost 

•  invalidnost 

Izključeno:  obisk zaradi splošnega zdravniškega pregleda (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.-) 

Z02.8 Drugi pregledi zaradi administrativnih razlogov 
Pregled (zaradi): 

•  sprejema: 

•  v zapor 

•  na poletno taborjenje 

•  posvojitve 

•  priselitve 

•  naturalizacije 

•  predzakonski 

Izključeno:  zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2) 

Z02.9 Pregled zaradi administrativnih razlogov, neopredeljen 

Z03 Zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja 

0001, 0012 

Vključeno: osebe s simptomi ali nenormalnimi stanji, ki zahtevajo obravnavo, ki pa jih po pregledu in 

opazovanju ni treba zdraviti ali ne potrebujejo zdravstvene oskrbe 

Izključeno:  oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza (Z71.1) 

Z03.0 Opazovanje zaradi suma na tuberkulozo 

Z03.1 Opazovanje zaradi suma na maligno neoplazmo 

Izključeno: novorojenčka (Z03.79) 

Z03.2 Opazovanje zaradi suma na duševne ali osebnostne motnje 
Opazovanje zaradi: 

• disocialnega obnašanja                    }  

• požiganja                                     } brez opazne psihiatrične motnje 



 

 

• sodelovanja v delovanju poulične tolpe    }  

• kraje v trgovini                                   }  

Z03.3 Opazovanje zaradi suma na motnjo živčnega sistema 

Izključeno: novorojenčka (Z03.72) 

Z03.4 Opazovanje zaradi suma na miokardni infarkt 

Izključeno: novorojenčka (Z03.79) 

Z03.5 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni srca in ožilja 

Izključeno: novorojenčka (Z03.79) 

Z03.6 Opazovanje zaradi suma na toksični učinek zaužite snovi 
Opazovanje zaradi suma na: 

•  stranski učinek zdravila 

•  zastrupitev 

Izključeno: novorojenčka (Z03.79) 

Z03.7 Opazovanje in ocenjevanje novorojenčka zaradi suma na določeno stanje, nepotrjeno 

1611, 1617 

Opomba:   To kategorijo uporabljamo za novorojenčke v neonatalnem obdobju (prvih 28 dni življenja), pri 

katerih  sumimo, da gre za nenormalno stanje, ki je posledica maternalnega vzroka ali poroda, pri 

čemer so odsotni simptomi in znaki, po pregledu in opazovanju pa nenormalnosti ne najdemo. 

Z03.70 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na nedoločeno stanje 

Z03.71 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na okužbo 

Z03.72 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo živčnega sistema 

Z03.73 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo v dihalih 

Z03.79 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na druga stanja 

Z03.8 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja 

Izključeno: novorojenčka (Z03.79) 

Z03.9 Opazovanje zaradi suma na neopredeljeno bolezen ali stanje 

Izključeno: novorojenčka (Z03.70) 

Z04 Pregled in opazovanje zaradi drugih razlogov 

Vključeno:  pregled zaradi sodnomedicinskih razlogov 

Z04.0 Pregled krvi na alkohol in droge 

Izključeno: prisotnost: 

  •  alkohola v krvi (R78.0) 

  •  mamil v krvi (R78.–) 

Z04.1 Pregled in opazovanje po transportni nezgodi 
2001 

Izključeno:  po nezgodi pri delu (Z04.2) 

Z04.2 Pregled in opazovanje po nezgodi pri delu 
2001 

Z04.3 Pregled in opazovanje po drugih nezgodah 
2001 



 

 

Z04.4 Pregled in opazovanje po sumu na posilstvo in zapeljevanje 

2001            
Pregled žrtve ali obtoženca po sumu na posilstvo ali zapeljevanje 

Z04.5 Pregled in opazovanje po drugi prizadejani poškodbi 

2001         
Pregled žrtve ali obtoženca po drugi prizadejani poškodbi 

Z04.6 Splošni psihiatrični pregled na zahtevo oblasti 
0521 

Z04.8 Pregled in opazovanje zaradi drugih opredeljenih razlogov 
Zahteva po izvedenskem mnenju 

Z04.9 Pregled in opazovanje zaradi neopredeljenega razloga 
Opazovanje BDO 

Z06 Bakterije odporne proti antibiotikom 

0112 

Opomba:   Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za določanje antibiotikov, na katere je 

odporna  bakterija, pri bakterijskih okužbah, uvrščenih drugje. 

Z06.3 Bakterije odporne proti penicilinu in sorodnim antibiotikom 

Z06.31 Bakterije odporne proti penicilinu 

Z06.32 Bakterije odporne proti meticilinu (MRSA) 
Bakterije odporne proti več antibiotikom, vključno z meticilinom 

Z06.39 Bakterije odporne proti drugim penicilinu sorodnim antibiotikom 

Z06.4 Bakterije odporne proti vankomicinu in sorodnim antibiotikom 

Z06.41 Bakterije odporne na vankomicin 

Z06.49 Bakterije odporne na druge vankomicinu sorodne antibiotike 

Z06.8 Večkrat odporne bakterije 

Opomba:    Ta kategorija se uporablja za določitev bakterije odporne na več antibiotikov, razen tiste, ki 

vsebujejo meticilin (Z06.32). 

Z06.9 Bakterije odporne proti drugim in neopredeljenim antibiotikom 

Z06.90 Bakterije odporne proti neopredeljenim antibiotikom 

Z06.99 Bakterije znano odporne proti posameznemu antibiotiku 

Z08 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi maligne neoplazme 

2113 

Vključeno:  zdravniški nadzor po zdravljenju 

Izključeno:  nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.-) 

Z08.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi maligne neoplazme 

Z08.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi maligne neoplazme 

Izključeno:  radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0) 

Z08.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme 
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme 

Izključeno:  kemoterapevtsko zdravljenje (Z51.1) 



 

 

Z08.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi maligne neoplazme 
Nadaljnje spremljanje po kateremkoli kombiniranem zdravljenju, ki se uvršča pod Z08.0–Z08.2 

Z08.8 Nadaljnje spremljanje po druge vrste zdravljenju zaradi maligne neoplazme 

Z08.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi maligne neoplazme 

Z09 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi stanj, ki niso maligne neoplazme 

2113 

Vključeno:  zdravniški nadzor po zdravljenju 

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–) 

 zdravniški nadzor po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–) 

 nadzor nad: 

 •  kontracepcijo (Z30.4–Z30.5) 

 •  protezami in drugimi medicinskimi pripomočki (Z44–Z46) 

Z09.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi drugih stanj 

Z09.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi drugih stanj 

Izključeno:  radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0) 

Z09.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj 
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj 

Z09.3 Nadaljnje spremljanje po psihoterapiji 

Z09.4 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma 

Z09.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi drugih stanj 

Z09.8 Nadaljnje spremljanje po drugem zdravljenju zaradi drugih stanj 

Z09.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi drugih stanj 

Z10 Rutinski splošni zdravstveni pregled opredeljene skupine prebivalstva 

Izključeno:  zdravniški pregledi zaradi administrativnih razlogov (Z02.-) 

Z10.0 Obdobni zdravstveni pregled zaradi poklica 

Izključeno:  pregled pred zaposlitvijo (Z02.1) 

Z10.1 Rutinski splošni zdravstveni pregled prebivalcev ustanov 

Izključeno:  pregled zaradi sprejema (Z02.2) 

Z10.2 Rutinski splošni zdravstveni pregled oboroženih sil 

Izključeno:  naborni pregled (Z02.3) 

Z10.3 Rutinski splošni zdravstveni pregled športnih ekip 

 Izključeno:  pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0) 

pregled zaradi športnega udejstvovanja (Z02.5) 

Z10.8 Rutinski splošni zdravstveni pregled ostalih opredeljenih skupin prebivalstva 
Šolski otroci 

Študentje 

Z11 Poseben presejalni pregled za infekcijske in parazitske bolezni 

2111 

Opomba:   Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo 

tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti 

in zdraviti. 



 

 

Z11.0 Poseben presejalni pregled za črevesne infekcijske bolezni 

Z11.1 Poseben presejalni pregled za pljučno tuberkulozo 

Z11.2 Poseben presejalni pregled za ostale bakterijske bolezni 

Z11.3 Poseben presejalni pregled za pretežno spolno prenosljive infekcije 

Z11.4 Poseben presejalni pregled za virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 

Z11.5 Poseben presejalni pregled za druge virusne bolezni 

Izključeno:  virusne črevesne bolezni (Z11.0) 

Z11.6 Poseben presejalni pregled za ostale bolezni, ki jih povzročajo praživali in gliste 

Izključeno:  črevesne bolezni, ki jih povzročajo praživali (Z11.0) 

Z11.8 Poseben presejalni pregled za ostale infekcijske in parazitske bolezni 
 }    klamidija 

Bolezni, ki jih povzroča bakterija:   }    rikecija 

      }    spiroheta  

Mikoze 

Z11.9 Poseben presejalni pregled za infekcijske in parazitske bolezni, neopredeljen 

Z12 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem 

2111 

Opomba:   Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo 

tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti 

in zdraviti. 

Z12.0 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem želodca 

Z12.1 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prebavil 

Z12.2 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dihal 

Z12.3 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dojke 

Izključeno:  rutinski mamogram (Z01.6) 

Z12.4 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem materničnega vratu 

Izključeno:  kadar je test rutinski ali del splošnega ginekološkega pregleda (Z01.4) 

Z12.5 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prostate 

Z12.6 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem sečnega mehurja 

Z12.8 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem drugih mest 

Z12.9 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem, neopredeljen 

Z13 Poseben presejalni pregled za odkrivanje drugih bolezni in motenj 

2111 

Z13.0 Poseben presejalni pregled za bolezni krvi in krvotvornih organov in nekaterih motenj, ki 
zadevajo imunski sistem 

Z13.1 Poseben presejalni pregled za sladkorno bolezen 

Z13.2 Poseben presejalni pregled za motnje prehrane 

Z13.3 Poseben presejalni pregled za duševne in osebnostne motnje 
Alkoholizem 



 

 

Depresija 

Duševna manjrazvitost 

Z13.4 Poseben presejalni pregled za odkrivanje nekaterih razvojnih motenj v otroštvu 

Izključeno:  rutinsko testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja (Z00.1) 

Z13.5 Poseben presejalni pregled za motnje očesa in ušesa 

Z13.6 Poseben presejalni pregled za motnje srca in ožilja 

Z13.7 Poseben presejalni pregled za prirojene malformacije, deformacije in kromosomske 
nenormalnosti 

Z13.8 Poseben presejalni pregled za druge opredeljene bolezni in motnje 

Z13.81 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj živčevja 

Z13.82 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj dihal 

Z13.83 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj prebavil 
Posebni presejalni pregled za odkrivanje dentalnih motenj 

Z13.84 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj mišično-skeletnega sistema 

Z13.85 Posebni presejalni pregled za okrivanje motenj genito-urinarnega sistema 

Z13.86 Posebni presejalni pregled za odkrivanje endokrinih in metabolnih motenj 

Izključeno: Posebni presejalni pregled za odkrivanje: 

   • sladkorne bolezni (Z13.1) 

   • motnje prehrane (Z13.2) 

Z13.88 Posebni presejalni pregled za odkrivanje drugih specifičnih bolezni in motenj 
Posebni presejalni pregled za:  

• okužbo BDO 

• galaktozemijo 

• zastrupitev 

• izpostavljenost sevanju 

• stanja kože BDO 

Z13.9 Poseben presejalni pregled, neopredeljen 

 

OSEBE, PRI KATERIH OBSTAJA NEVARNOST OKVARE ZDRAVJA ZARADI 
NALEZLJIVIH BOLEZNI  
(Z20–Z29)  

Z20 Izpostavljenost nalezljivim boleznim in stik z njimi 

Z20.0 Izpostavljenost črevesni nalezljivi bolezni in stik z njo 

Z20.1 Izpostavljenost tuberkulozi in stik z njo 

Z20.2 Izpostavljenost pretežno spolno prenosljivim infekcijam in stik z njimi 

Z20.3 Izpostavljenost steklini in stik z njo 

Z20.4 Izpostavljenost rdečkam in stik z njimi 

Z20.5 Izpostavljenost virusnemu hepatitisu in stik z njim 

Z20.6 Izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim 



 

 

Izključeno:  infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21) 

Z20.7 Izpostavljenost ušivosti, garjam in drugim zajedalcem in stik z njimi 

Z20.8 Izpostavljenost drugim nalezljivim boleznim in stik z njimi 

Z20.9 Izpostavljenost neopredeljeni nalezljivi bolezni in stik z njo 

Z21 Infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov 

0102 HIV pozitivnost BDO 

Izključeno: izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik   z njim (Z20.6) 

 bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) 

 laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75) 

Z22 Nosilec infekcijske bolezni 

Vključeno:  oseba, za katero se domneva, da je nosilec 

Z22.0 Nosilec povzročitelja tifusa 

Z22.1 Nosilec povzročiteljev drugih črevesnih infekcijskih bolezni 

Z22.2 Nosilec povzročitelja davice 

Z22.3 Nosilec drugih opredeljenih bakterijskih bolezni 
Nosilec povzročitelja bakterijske bolezni, ki jo povzročajo: 

•  meningokoki 

•  stafilokoki 

•  streptokoki 

Z22.4 Nosilec infekcij, ki so pretežno spolno prenosljive 
Nosilec povzročitelja: 

•  gonoreje 

•  sifilisa 

Z22.5 Nosilec povzročitelja virusnega hepatitisa 

0104 

Z22.51 Nosilec virusa hepatitisa B 
Nosilec površinskega antigena virusa hepatitisa B [HBsAg] 

Z22.52 Nosilec virusa hepatitisa C 

Z22.59 Nosilec drugih specifičnih virusov hepatitisa 

Z22.6 Nosilec povzročitelja infekcije s humanim T-limfotropnim virusom tipa 1 [HTLV-1] 

Z22.8 Nosilec povzročiteljev drugih infekcijskih bolezni 

Z22.9 Nosilec povzročitelja infekcijske bolezni, neopredeljen 

Z23 Cepljenje proti posamičnim bakterijskim boleznim 

Izključeno: cepljenje: 

 •  s kombiniranim cepivom (Z27.–) 

 •  ni bilo opravljeno (Z28.–) 

Z23.0 Cepljenje samo proti koleri 

Z23.1 Cepljenje samo proti tifusu-paratifusu [TAB] 

Z23.2 Cepljenje proti tuberkulozi [BCG] 

Z23.3 Cepljenje proti kugi 



 

 

Z23.4 Cepljenje proti tularemiji 

Z23.5 Cepljenje samo proti tetanusu 

Z23.6 Cepljenje samo proti davici 

Z23.7 Cepljenje samo proti oslovskemu kašlju 

Z23.8 Cepljenje proti drugim posamičnim bakterijskim boleznim 

Z24 Cepljenje proti nekaterim posamičnim virusnim boleznim 

Izključeno:  cepljenje: 

•  s kombiniranim cepivom (Z27.–) 

•  ni bilo opravljeno (Z28.–) 

Z24.0 Cepljenje proti otroški paralizi 

Z24.1 Cepljenje proti virusnemu encefalitisu, ki ga prenaša mrčes 

Z24.2 Cepljenje proti steklini 

Z24.3 Cepljenje proti rumeni mrzlici 

Z24.4 Cepljenje samo proti ošpicam 

Z24.5 Cepljenje samo proti rdečkam 

Z24.6 Cepljenje proti virusnemu hepatitisu 

Z25 Cepljenje proti drugim posamičnim virusnim boleznim 

Izključeno:  cepljenje: 

  •  s kombiniranim cepivom (Z27.–) 

  •  ni bilo opravljeno (Z28.–) 

Z25.0 Cepljenje samo proti mumpsu 

Z25.1 Cepljenje proti gripi 

Z25.8 Posamično cepljenje proti drugim opredeljenim virusnim boleznim 

Z26 Cepljenje proti drugim posamičnim infekcijskim boleznim 

Izključeno:  cepljenje: 

  •  s kombiniranim cepivom (Z27.–) 

  •  ni bilo opravljeno (Z28.–) 

Z26.0 Cepljenje proti lišmeniozi 

Z26.8 Cepljenje proti drugim opredeljenim posamičnim infekcijskim boleznim 

Z26.9 Cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno 
Cepljenje BDO 

Z27 Cepljenje proti kombinaciji infekcijskih bolezni 

Izključeno: cepljenje ni bilo opravljeno (Z28.-) 

Z27.0 Cepljenje proti koleri hkrati s tifusom-paratifusom [kolera + TAB] 

Z27.1 Kombinirano cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju [DTP] 

Z27.2 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati s tifusom-paratifusom [DTP + TAB] 

Z27.3 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati z otroško paralizo [DTP + polio] 



 

 

Z27.4 Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR] 

Z27.8 Kombinirano cepljenje proti drugim infekcijskim boleznim 

Z27.9 Kombinirano cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno 

Z28 Cepljenje ni bilo opravljeno 

Z28.0 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi kontraindikacije 

Z28.1 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi prepričanja pacienta ali pritiska skupine nanj 

Z28.2 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi pacientove odločitve iz drugih in neopredeljenih razlogov 

Z28.8 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi drugih razlogov 

Z28.9 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi neopredeljenega razloga 

Z29 Drugi preventivni (profilaktični) ukrepi 

Izključeno:  desenzibilizacija za alergene (Z51.6) 

  preventivni kirurški poseg (Z40.–) 

Z29.0 Izolacija 
Sprejem z namenom zaščite posameznika in njegove okolice ali izolacija posameznika po stiku z infekcijsko  

boleznijo. 

Z29.1 Profilaktična imunoterapija 
Dajanje imunoglobulinov 

Z29.2 Druga profilaksa z zdravili 
Kemoprofilaksa 

Profilaktično zdravljenje z: 

• antibiotiki 

• kemoterapijo 

Z29.8 Drugi opredeljeni profilaktični ukrepi 

Z29.9 Profilaktični ukrep, neopredeljen 

 

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO V OKOLIŠČINAH, POVEZANIH 
Z REPRODUKCIJO  
(Z30–Z39)  

Z30 Kontracepcijska obravnava 

Z30.0 Splošno kontracepcijsko svetovanje 
Svetovanje glede načrtovanja družine BDO  

Začetni predpis kontracepcijskega sredstva  

Z30.1 Vstavitev (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva 

Z30.2 Sterilizacija 
Sprejem zaradi prekinitve jajcevodov ali semenovodov 

Z30.3 Menstrualna ekstrakcija 
Prekinitev nosečnosti  

Menstrualna regulacija  

Z30.4 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi 
Ponovno predpisovanje kontracepcijskih tablet ali drugih kontracepcijskih sredstev 

Rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije 



 

 

Z30.5 Nadzor nad (intrauterinim) kontracepcijskim sredstvom 
Preverjanje, ponovna vstavitev ali odstranitev (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva 

Z30.8 Druge vrste urejanje kontracepcije 
Štetje  spermijev po vazektomiji 

Z30.9 Urejanje kontracepcije, neopredeljeno 

Z31 Obravnavanje oploditve 

Izključeno:  zapleti, povezani z umetno oploditvijo (N98.-) 

Z31.0 Tuboplastika ali vazoplastika po predhodni sterilizaciji 

Z31.1 Umetna inseminacija 

Z31.2 Oploditev in vitro 
1437 

Sprejem zaradi aspiracije ali vsaditve jajčec 

Izključeno: aspiracija sperme, povezana z zunajtelesno oploditvijo (Z31.3) 

Z31.3 Ostale asistirane metode oploditve 
1437 

Sprejem zaradi: 

• aspiracije sperme 

• metode/postopkov asistirane oploditve 

• postopkov povezanih z zunajtelesno oploditvijo BDO 

Z31.4 Preiskave v zvezi z oploditvijo 
Prepihovanje jajcevodov 

Štetje spermijev 

Izključeno:  štetje spermijev po vazektomiji (Z30.8) 

Z31.5 Genetsko svetovanje 

Z31.6 Splošno svetovanje in nasvet glede oploditve 

Z31.8 Druge vrste obravnavanje oploditve 

Z31.9 Obravnavanje oploditve, neopredeljeno 

Z32 Pregled in test na nosečnost 

Z32.0 Nosečnost, (še) ne potrjena 

Z32.1 Potrjena nosečnost 

Z33 Nosečnost, naključna 

1521  

 Nosečnost BDO 

Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo  

1550 

Vključeno: nadzor nad popadki brez rojstva 

Izključeno: lažni popadki (O47.-) 

  prezgodnji popadki brez poroda (O60.0) 

Z34.0 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo 

Z34.8 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi 

Z34.9 Nadzor nad normalno nosečnostjo, neopredeljen 



 

 

Z35 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo  

Z35.0 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo infertilnosti 

Z35.1 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo splavov 
Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo: 

•  mola hydatidosa 

•  mola vesiculosa 

Izključeno:  ženska s ponavljajočimi se splavi: 

  •  oskrba med nosečnostjo (O26.2) 

  •  brez sedanje nosečnosti (N96) 

Z35.2 Nadzor nad nosečnostjo z drugače slabo reproduktivno ali porodniško anamnezo 
Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo: 

•  stanj, uvrščenih pod O10–O92 

•  neonatalne smrti 

•  mrtvorojenosti 

Z35.3 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo nezadostne predporodne nege 
Nosečnost: 

•  prikrivana 

•  skrita 

Z35.4 Nadzor nad nosečnostjo po velikem številu porodov 
1525 

Izključeno:  multiparnost, sedaj brez nosečnosti (Z64.1) 

Z35.5 Nadzor nad starejšo nosečnico 

1524 Nadzor nad žensko staro  35 let 

Z35.51 Nadzor nad starejšo primiparo 
Nadzor nad starejšo prvorodnico 

Z35.52 Nadzor nad starejšo mnogorodnico 
Nadzor nad starejšo mnogorodnico 

Z35.6 Nadzor nad zelo mlado prvesnico 
Nadzor nad prvesnico staro < 16 let 

Z35.7 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav 

Z35.8 Nadzor nad drugimi zelo tveganimi nosečnostmi 

Z35.9 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo, neopredeljen 

Z36 Predporodno presejanje 

Izključeno: nenormalni izvidi pri materi na predporodnem presejanju (O28.–) 

  rutinska predporodna oskrba (Z34–Z35) 

Z36.0 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja kromosomskih anomalij 
Amniocenteza 

Placentalni vzorec (vzet vaginalno) 

Z36.1 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja povišane ravni alfafetoproteina 

Z36.2 Druge vrste predporodno presejanje, zasnovano na amniocentezi 

Z36.3 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja malformacij ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih 
metod 

Z36.4 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja zasostanka v zarodkovi rasti ob uporabi ultrazvoka in 
drugih fizikalnih metod 

Z36.5 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja izoimunizacije 



 

 

Z36.8 Druge vrste predporodno presejanje 
1537 

Presejanje zaradi odkrivanja hemoglobinopatije 

Z36.9 Predporodno presejanje, neopredeljeno 

Z37 Izhod poroda 

1517 

Opomba:  Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za opredelitev izhoda poroda na materini 

kartoteki. 

Z37.0 Živorojeni enojček 

Z37.1 Mrtvorojeni enojček 

Z37.2 Dvojčka, oba živorojena 

Z37.3 Dvojčka, en živorojeni, en mrtvorojeni 

Z37.4 Dvojčka, oba mrtvorojena 

Z37.5 Drugi multipli porodi, vsi otroci živorojeni 

Z37.6 Drugi multipli porodi, nekateri izmed otrok živorojeni 

Z37.7 Drugi multipli porodi, vsi otroci mrtvorojeni 

Z37.9 Izhod poroda, neopredeljen 
Multipli porod BDO  

Enojček BDO 

Z38 Živorojeni otroci glede na kraj rojstva 

1607 

Z38.0 Enojček, rojen v bolnišnici 

Z38.1 Enojček, rojen zunaj bolnišnice 

Z38.2 Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva 
Živorojeni otrok BDO 

Z38.3 Dvojček, rojen v bolnišnici 

Z38.4 Dvojček, rojen zunaj bolnišnice 

Z38.5 Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva 

Z38.6 Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici 

Z38.7 Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice 

Z38.8 Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede kraja rojstva 

Z39 Poporodna oskrba in pregled 

 

Z39.0 Oskrba in pregled takoj po porodu   

1519  
Oskrba in opazovanje v nezapletenih primerih 

Izključeno:  nega zapletov po porodu – glej Indeks 

Z39.00 Poporodna oskrba in pregled, neopredeljno 

mailto:@ivorojeni


 

 

Z39.01 Poporodna oskrba po porodu v porodnišnici 

Z39.02 Poporodna oskrba po načrtovanem porodu izven porodnišnice 

Z39.03 Poporodna oskrba po nenačrtovanem porodu izven porodnišnice 

Z39.1 Oskrba in pregled doječe matere 
Nadzor nad dojenjem 

Izključeno:  motnje laktacije (O92.-) 

Z39.2 Rutinsko poporodno spremljanje 

 

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI SPECIFIČNIH 
POSTOPKOV IN ZDRAVSTVENE OSKRBE  
(Z40–Z54)  
 

Opomba: Kategorije Z40–Z54 naj se uporabljajo za prikaz razloga za zdravstveno oskrbo. Lahko se uporabljajo za 

bolnike, ki so že bili zdravljeni zaradi bolezni ali poškodbe, ki pa so dodatno ali profilaktično oskrbovani, 

okrevajo ob dodatni oskrbi ali so dodatno oskrbovani, da bi utrdili rezultate zdravljenja, da bi se navadili na 

posledice, da bi zagotovili, da se stanje ni ponovilo, ali da bi preprečili njegovo ponovitev. 

Izključeno:  kontrolni pregled za zdravniški nadzor po zdravljenju (Z08–Z09) 

Z40 Preventivni (profilaktični) kirurški poseg 

 

Z40.0 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za maligne neoplazme 

Sprejem zaradi profilaktične odstranitve organa 

Z40.00 Preventivni kiruruški posega zaradi dejavnikov tveganja za raka dojke 

1204

Z40.01 Preventivni kiruruški poseg zaradi dejavnikov tveganja za raka jajčnikov 

Z40.08 Preventivni kirurški posega zaradi dejavnikov tveganja za druge maligne noplazme 

Z40.8 Druge vrste preventivni kirurški poseg 

Z40.9 Preventivni kirurški poseg, neopredeljen 

Z41 Postopki zaradi namenov, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja 

Z41.0 Presaditev las 

Z41.1 Drugi plastični kirurški posegi zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza 

1204  
Implantacija dojke 

Izključeno:  plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po ozdravljeni poškodbi ali operaciji (Z42.-) 

Z41.2 Rutinsko in ritualno obrezanje 

Z41.3 Luknjanje ušesnih mečic 

Z41.8 Drugi postopki za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja 

Z41.9 Postopek za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja, neopredeljen 

Z42 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg 



 

 

Vključeno: plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po zdravljeni poškodbi ali operaciji 

poprava zabrazgotinjenega tkiva 

Izključeno: plastični kirurški posegi: 

 •  kot zdravljenje trenutne poškodbe – koda pri relevantni poškodbi – glej Indeks 

 • zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza (Z41.1) 

Z42.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na glavi in vratu 

Z42.1 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na dojki  
1204 

Z42.2 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugih delih trupa 

Z42.3 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na zgornjem udu 

Z42.4 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na spodnjem udu 

Z42.8 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugem delu telesa 

Z42.9 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg, neopredeljena 

Z43 Oskrba umetnih telesnih odprtin 

Vključeno: zapiranje 

 pasaža sond ali bužijev  

 popravljanje  

 odstranitev katetra  

 toaleta in izpiranje 

Izključeno: umetna telesna odprtina, brez potrebe po oskrbi (Z93.–)  

 zapleti pri zunanji stomi (J95.0, K91.4, N99.5)  

 umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46) 

Z43.0 Oskrba traheostome 

Z43.1 Oskrba gastrostome 

Z43.2 Oskrba ileostome 

Z43.3 Oskrba kolostome 

Z43.4 Oskrba drugih umetnih odprtin prebavnega trakta 

Z43.5 Oskrba cistostome 

Z43.6 Oskrba drugih umetnih odprtin urinarnega trakta 
Nefrostoma 

Ureterostoma 

Uretrostoma 

Z43.7 Oskrba umetne vagine 

Z43.8 Oskrba drugih umetnih odprtin 

Z43.9 Oskrba neopredeljenih umetnih odprtin 

Z44 Umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov 

Izključeno:  prisotnost protetičnega pripomočka (Z97.-) 

Z44.0 Umerjanje in prilagoditev umetne roke (popolne)(delne) 

Z44.1 Umerjanje in prilagoditev umetne noge (popolne)(delne) 

Z44.2 Umerjanje in prilagoditev umetnega očesa 

Izključeno:  mehanični zaplet pri očesni protezi (T85.3) 



 

 

Z44.3 Umerjanje in prilagoditev zunanje proteze za dojko 

Z44.8 Umerjanje in prilagoditev drugih zunanjih protetičnih pripomočkov 

Z44.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenih zunanjih protetičnih pripomočkov 

Z45 Prilagoditev in ureditev vsajenega pripomočka 

Izključeno: motnja v delovanju ali ostali zapleti pripomočkov – glej Indeks 

 prisotnost protetičnih in drugih pripomočkov (Z95–Z97) 

Z45.0 Prilagoditev in ureditev srčnega spodbujevalnika 
0936 Preverjanje in testiranje: 

• avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD] 

• srčnega spodbujevalnika 

• generatorja pulza (baterije) 

Z45.1 Prilagoditev in ureditev infuzijske črpalke 
• zunanje   

• vsadljive hrbtenične infuzijske naprave ali črpalke 

Opomba: Sistem za aplikacijo zdravil je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je pritrjena na pripomoček za žilni 

dostop  ali venski, hrbtenični ali druge vrste kateter za dalj časa trajajoč vnos substanc. 

Izključeno: črpalka za farmakoterapijo za neoplazme (Z51.1) 

Z45.2 Prilagoditev in ureditev pripomočka za žilni dostop 
Prilagoditev in ureditev: 

• vstopnega mesta infuzije 

• Port-A-Cath 

• rezervoarja (podkožnega) 

Opomba:   Pripomoček za žilni dostop je vsajeni venski kateter, na katerega je pritrjen rezervoar. 

Izključeno: prilagoditev in ureditev žilnega katetra brez pritrjenega rezervoarja (Z45.8)  

  pripomoček za farmakoterapijo zaradi neoplazme (Z51.1) 

Z45.3 Prilagoditev in ureditev vsajenega slušnega pripomočka 
Pripomoček za kostno prevodnost 

Kohlearni aparat 

Z45.8 Prilagoditev in ureditev drugih vsajenih pripomočkov 

Z45.9 Prilagoditev in ureditev neopredeljenega vsajenega pripomočka 

Z46 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov 

Izključeno: samo ponovno predpisovanje recepta (Z76.0) 

 slabo delovanje ali ostali zapleti pripomočka – glej Indeks 

 prisotnost protetičnih in ostalih pripomočkov (Z95–Z97) 

Z46.0 Umerjanje in prilagoditev očal in kontaktnih leč 

Z46.1 Umerjanje in prilagoditev slušnega pripomočka 

Z46.2 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov, povezanih z živčnim sistemom in čutili 

Z46.3 Umerjanje in prilagoditev zobnih protez 

Z46.4 Umerjanje in prilagoditev ortodontskih pripomočkov 

Z46.5 Umerjanje in prilagoditev ileostome in drugih intestinalnih pripomočkov 

Z46.6 Umerjanje in prilagoditev urinarne proteze 

Z46.7 Umerjanje in prilagoditev ortopedske proteze 
Ortopedska(-i): 



 

 

•  opornica 

•  mavec 

•  steznik 

•  čevlji 

Z46.8 Umerjanje in prilagoditev drugih opredeljenih pripomočkov 
Invalidski voziček 

Z46.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenega pripomočka 

Z47 Druge vrste ortopedska nadaljnja oskrba 

Izključeno: oskrba, ki vsebuje rehabilitacijske postopke (Z50.–) 

 zapleti zaradi notranjih protetičnih (otropedskih) pripomočkov, vsadkov in presadkov (T84.–) 

 nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma (Z09.4) 

Z47.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje odstranitev plošč in drugih notranjih fiksacijskih pripomočkov 
Odstranitev: 

•  igel 

•  plošč 

•  palic 

•  vijakov 

Izključeno:  odstranitev zunanjega fiksacijskega pripomočka (Z47.8) 

Z47.8 Druge vrste opredeljena ortopedska nadaljnja oskrba 
Zamenjava, preverjanje ali odstranitev: 

•  zunanjega fiksacijskega pripomočka 

•  mavca  

Z47.9 Ortopedska nadaljnja oskrba, neopredeljena 

Z48 Druge vrste kirurška nadaljnja oskrba 

Izključeno: oskrba umetnih telesnih odprtin (Z43.–) 

 umerjanje in prilagoditev protetičnih in ostalih pripomočkov (Z44–Z46) 

 kontrolni pregled po: 

 •  kirurških posegih (Z09.0) 

 •  zdravljenju zloma (Z09.4) 

 ortopedska nadaljnja oskrba (Z47.–) 

Z48.0 Oskrba pri kirurških prevezah in šivih 

1911  
Zamenjava prevez 

Odstranitev šivov 

Z48.8 Druge vrste opredeljena kirurška nadaljnja oskrba 
2103 

Z48.9 Kirurška nadaljnja oskrba, neopredeljena 

Z49 Oskrba z dializo 

1438 

Vključeno:  priprava na dializo in zdravljenje z dializiranjem 

Izključeno:  stanje ledvične dialize (Z99.2) 

Z49.0 Priprava na dializo  
 Sprejem za izdelavo arteriovenske fisule [transplantat] 

Z49.1 Izventelesna dializa 

1404  
Dializa (ledvična) BDO 

Z49.2 Druge vrste dializa 



 

 

1404  

Peritonealna dializa 

Z50 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskih postopkov 

2104 
Izključeno:  svetovanje (Z70–Z71) 

Z50.0 Srčna rehabilitacija 

Z50.1 Ostala fizikalna terapija 
Terapevtske in zdravitvene vaje 

Z50.2 Rehabilitacija zaradi alkoholizma 

Z50.3 Rehabilitacija zaradi narkomanije 

Z50.4 Psihoterapija, ki ni uvrščena drugje 

Z50.5 Govorna terapija 

Z50.6 Ortoptske vaje 

Z50.7 Delovna in poklicna terapija, ki ni uvrščena drugje 

Z50.8 Oskrba, ki vsebuje uporabo drugih rehabilitacijskih postopkov 
Rehabilitacija zaradi čezmernega kajenja 

Vaje za dejavnosti vsakdanjega življenja, ki niso uvrščene drugje 

Z50.9 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskega postopka, neopredeljena 
Rehabilitacija BDO 

Z51 Druge vrste zdravniška oskrba 

Izključeno:  kontrolni pregled po zdravljenju (Z08–Z09) 

Z51.0 Radioterapevtsko zdravljenje 
0229 

Z51.1 Kemoterapevtsko zdravljenje zaradi neoplazme  
0044  

 Vzdrževalna kemoterapija BDO 

Izključeno: profilatična kemoterapija (Z29.2) 

Z51.3 Transfuzija krvi brez sporočene diagnoze 

Z51.4 Priprava na nadaljnje zdravljenje, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno:  priprava na dializo (Z49.0) 

Z51.5 Paliativna oskrba 
0224 

Z51.6 Desenzibilizacija na alergene 

Z51.60 Desenzitizacija na alergene, neopredeljena 

Z51.61 Desenzitizacija na alergene, pike insektov in/ali kožokrilcev 
Mravlje 

Čebele 

Ose 

Z51.62 Desenzitizacija na alergene; cvetni prah 

Z51.63 Desenzitizacija na alergene;, hišna pršica 



 

 

Z51.64 Desenzitizacija na alergene, živalski alergen 

Izključeno: desenzitizacija na alergene, pike insektorv in/ali kožokrilcev (Z51.61) 

Z51.69 Desenzitizacija na alergene, drugi opredeljeni (znani) alergeni 

Z51.8 Druge vrste opredeljena zdravstvena oskrba 

Izključeno:  oskrba med dopustom (varovanca) (Z75.5) 

Z51.81 Afereza   

0301 

Z51.88 Druge vrste opredeljene zdravstvene oskrbe 

Z51.9 Zdravstvena oskrba, neopredeljena 

Z52 Dajalci organov in tkiv 

0030, 0301 

Vključeno: avtologni in alogenični dajalci 

Izključeno:  pregled morebitnega dajalca (Z00.5) 

Z52.0 Krvodajalec  

Z52.00 Krvodajalec, ki daruje polno kri 
Kri BDO 

Z52.08 Krvodajalec, ki daruje druge krvne sestavine 
Krvne sestavine BDO 

Limfociti 

Krvne ploščice [trombociti] 

Izključeno:  krvodalajec preko afereze (Z51.81) 

Z52.1 Dajalec kože 

Z52.2 Dajalec kosti 

Z52.3 Dajalec kostnega mozga 

Z52.4 Dajalec ledvice 

Z52.5 Dajalec roženice 

Z52.6 Dajalec jeter 

Z52.7 Dajalec srca 

Z52.8 Dajalec drugih organov ali tkiv 

Z52.9 Dajalec neopredeljenega organa ali tkiva 
Dajalec BDO 

Z53 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi posebnih postopkov, ki niso izvedeni 

0011 

Izključeno:  neizvedeno cepljenje (Z28.-) 

Z53.0 Postopek, ki ni izveden zaradi kontraindikacije 

Z53.1 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi prepričanja ali pritiska okolice 

Z53.2 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi drugih neopredeljenih 
razlogov 



 

 

Z53.8 Postopek, ki ni izveden zaradi drugih razlogov 

Z53.9 Postopek, ki ni izveden zaradi neopredeljenih razlogov 

Z54 Okrevanje 

2103 

Z54.0 Okrevanje po kirurškem posegu 

Z54.1 Okrevanje po radioterapiji 

Z54.2 Okrevanje po kemoterapiji 

Z54.3 Okrevanje po psihoterapiji 

Z54.4 Okrevanje po zdravljenju zloma 

Z54.7 Okrevanje po kombiniranem zdravljenju 
Okrevanje po kateri koli kombinaciji zdravljenja, uvrščenega v Z54.0–Z54.4 

Z54.8 Okrevanje po druge vrste zdravljenju 

Z54.9 Okrevanje po neopredeljenem zdravljenju 

 

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM ZARADI 
SOCIALNOEKONOMSKIH IN PSIHOSOCIALNIH OKOLIŠČIN  
(Z55–Z65)  

Z55 Težave, povezane z vzgojo in izobrazbo 

Izključeno:  motnje psihološkega razvoja (F80–F89) 

Z55.0 Neizobraženost in nizka stopnja izobrazbe 

Z55.1 Onemogočeno ali nedosegljivo šolanje 

Z55.2 Neopravljen izpit 

Z55.3 Slabši uspeh v šoli 

Z55.4 Slabo prilagajanje v šoli in nesoglasja z učitelji in sošolci 

Z55.8 Druge težave, povezane z izobrazbo in pismenostjo 
Neustrezno učenje 

Z55.9 Težava, povezana z vzgojo in izobrazbo 

Z56 Težave, povezane z zaposlenostjo in nezaposlenostjo 

Izključeno:  poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja (Z57.–) 

  težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami (Z59.–) 

Z56.0 Nezaposlenost, neopredeljena 

Z56.1 Zamenjava službe 

Z56.2 Grozeča izguba službe 

Z56.3 Naporen delovni urnik 

Z56.4 Spori s šefom in sodelavci 



 

 

Z56.5 Neprimerno delo 
Težke razmere pri delu 

Z56.6 Drugi fizični in psihični napori, povezani z delom 

Z56.7 Drugi in neopredeljeni problemi, povezani z zaposlenostjo 

Z57 Poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja 

Z57.0 Poklicna izpostavljenost hrupu 

Z57.1 Poklicna izpostavljenost sevanju 

Z57.2 Poklicna izpostavljenost prahu 

Z57.3 Poklicna izpostavljenost ostalim zračnim onesnaževalcem 

Z57.4 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v kmetijstvu 
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi 

Z57.5 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v drugih industrijah 
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi 

Z57.6 Poklicna izpostavljenost skrajni temperaturi 

Z57.7 Poklicna izpostavljenost tresljajem 

Z57.8 Poklicna izpostavljenost drugim dejavnikom tveganja 

Z57.9 Poklicna izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku tveganja 

Z58 Težave, povezane s fizičnim okoljem 

Izključeno:  poklicna izpostavljenost (Z57.-) 

Z58.0 Izpostavljenost hrupu 

Z58.1 Izpostavljenost onesnaženemu zraku 

Izključeno: izpostavljenost tobačnemu dimu (Z58.7) 

Z58.2 Izpostavljenost onesnaženi vodi 

Z58.3 Izpostavljenost onesnaženi zemlji 

Z58.4 Izpostavljenost sevanju 

Z58.5 Izpostavljenost druge vrste onesnaževanju 

Z58.6 Neprimerna preskrba s pitno vodo 

Izključeno:  učinki žeje (T73.1) 

Z58.7 Izpostavljenost tobačnemu dimu 
Pasivno kajenje 

Izključeno: duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobačnih izdelkov (F17.-) 

 osebna anamneza zlorabe tobaka (Z86.43) 

 uživanje tobaka (Z72.0) 

Z58.8 Druge težave, povezane s fizičnim okoljem 

Z58.9 Težave, povezane s fizičnim okoljem, neopredeljene 

Z59 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami 

Izključeno:  neprimerna preskrba s pitno vodo (Z58.6) 



 

 

Z59.0 Brezdomstvo 

Z59.1 Neprimerno bivališče 
Pomanjkanje gretja 

Pomanjkanje prostora 

Tehnične napake bivališča, ki onemogočajo primerno oskrbo 

Neprimerno okolje 

Izključeno:  težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.-) 

Z59.2 Nesoglasja s sosedi, sostanovalci in gospodarjem 

Z59.3 Težave, povezane z življenjem v stanovanjski ustanovi 
Stanovalec v internatu 

Izključeno:  odraščanje v ustanovi (Z62.2) 

Z59.4 Pomanjkanje primerne hrane 

Izključeno:  učinki lakote (T73.0) 

  neprimerna dieta ali prehranjevalne navade (Z72.4) 

  nedohranjenost (E40–E46) 

Z59.5 Izjemna revščina 

Z59.6 Nizki prejemki 

Z59.7 Nezadostna socialno zavarovanje in socialna podpora 

Z59.8 Druge težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami 
Zaplenitev zaradi dolga  

Osamljeno prebivališče  

Težave s posojilodajalci 

Z59.9 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami, neopredeljene 

Z60 Težave, povezane s socialnim okoljem 

Z60.0 Težave prilagajanja prehodom v življenjskem ciklusu 
Prilagajanje na upokojitev (penzijo)  

Sindrom praznega gnezda 

Z60.1 Atipično stanje starševstva 
Težave, povezane s starševstvom (vzgojo otrok) pri staršu, ki je ostal sam ali pri skrbniku, ki ni biološki oče ali 

mati. 

Z60.2 Živeti sam 

Z60.3 Težave zaradi druge kulture 
Migracija 

Socialna presaditev 

Z60.4 Socialna izključitev in zavrnitev 
Izključitev in zavrnitev na osnovi osebnostnih značilnosti, kot so nenavaden videz, bolezen ali obnašanje. 

Izključeno:  tarča diskriminacije, npr. zaradi rasnih ali verskih razlogov (Z60.5) 

Z60.5 Tarča opazne diskriminacije in preganjanja 
Preganjanje ali zapostavljanje, opaženo ali resnično, na osnovi članstva v kaki skupini (opredeljeni glede na 

barvo kože, vero, etnični izvor itd.) bolj kot na osnovi osebnih značilnosti. 

Izključeno:  socialna izključitev in zavrnitev (Z60.4) 

Z60.8 Druge težave, povezane s socialnim okoljem 

Z60.9 Težava, povezana s socialnim okoljem, neopredeljena 

Z61 Težave, povezane z negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu 



 

 

1909 

Izključeno:  sindromi trpinčenja (T74.-) 

Z61.0 Izguba ljubečega odnosa v otroštvu 
Izguba čustveno tesnejšega odnosa, npr. s staršem ali z bratom oz. s sestro, z dobrim prijateljem ali domačo 

živaljo, zaradi smrti, prezgodnjega odhoda ali zavrnitve 

Z61.1 Odstranitev od doma v otroštvu 
Sprejem h krušnim staršem, v bolnišnico ali drugo ustanovo, ki povzroči psihosocialni stres, ali nasilno 

vpisovanje v daljšo dejavnost, ki je daleč od doma, za daljši čas. 

Z61.2 Spremenjeni vzorec družinskih odnosov v otroštvu 
Prihod nove osebe v družino, ki se kaže v neprijetni spremembi v otrokovih odnosih. Lahko vsebuje ponovno 

poroko enega od staršev ali rojstvo brata ali sestre. 

Z61.3 Dogodki, ki povzročajo izgubo samospoštovanja v otroštvu 
Dogodki, ki se kažejo v nizkem vrednotenju samega sebe zaradi neuspeha pri nalogah z veliko osebno vlogo; 

razkritje ali odkritje sramotnega ali negativno ocenjenega osebnega ali družinskega dogodka; druge ponižujoče 

izkušnje. 

Z61.4 Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka znotraj primarne podporne skupine 
Težave, vezane na katero koli obliko telesnega stika ali izpostavljanja med odraslim članom otrokovega 

gospodinjstva in otrokom, ki je vodil do spolnega vzburjenja, ne glede na to, ali je otrok hotel sodelovati v 

spolnih dejanjih (npr. kakršen koli stik s spolovili ali manipulacija ali hoteno razkazovanje dojk ali spolovila) 

ali ne. 

 

Z61.5 Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka zunaj primarne podporne skupine 
Težave, vezane na dotik ali poskus dotika s prsmi ali spolovilom otroka ali drugih oseb, spolno razkazovanje iz 

bližine, stik ali poskus bistveno starejše osebe zunaj otrokove družine sleči ali zapeljati otroka, bodisi na osnovi 

položaja te osebe ali proti otrokovi volji. 

Z61.6 Težave, povezane z domnevno telesno zlorabo otroka 
Težave, povezane z nesrečami, v katerih je otroka kdaj poškodoval kak odrasli v gospodinjstvu do zdravstveno 

pomembne stopnje (npr. zlomi, opazne odrgnine) ali ki so nastale z nenavadno obliko nasilja (npr. udarjanje 

otroka s trdimi ali ostrimi predmeti, povzročanje opeklin ali zvezanje otroka). 

Z61.7 Grozljiva osebna izkušnja v otroštvu 
Izkušnja, ko je bila ogrožena otrokova prihodnost, npr. ugrabitev, življenje ogrožajoča naravna nesreča, 

poškodba, ki je ogrožala lastni videz ali varnost, ali prisotnost ob hudi poškodbi ljubljene osebe. 

Z61.8 Drugi negativni življenjski dogodki v otroštvu 

Z61.9 Negativni življenjski dogodek v otroštvu, neopredeljen 

Z62 Ostale težave, povezane z vzgojo 

Izključeno:  sindromi trpinčenja (T74.-) 

Z62.0 Neprimeren starševski nadzor in kontrola 
Pomanjkljiva seznanjenost staršev, kaj otrok počne ali kje je; slab nadzor; pomanjkanje skrbi ali nezadostno 

ukrepanje, ko je otrok v tveganem položaju. 

Z62.1 Pretirano zaščitništvo staršev 
Način vzgoje, ki ima za posledico otročjost in preprečevanje neodvisnega vedenja. 

Z62.2 Odraščanje v ustanovi 
Skupinska vzgoja, v kateri starševske obveznosti večinoma prevzame kaka ustanova (kot jaslice, sirotišnica, 

dom za otroke), ali dalj časa trajajoča terapevtska oskrba, ko je otrok v bolnišnici, rehabilitacijskem centru ali 

podobnem, ne da bi vsaj eden od staršev živel z njim. 

Z62.3 Sovraštvo do otroka in njegovo obtoževanje 
Negativno obnašanje staršev, usmerjeno predvsem na otroka kot posameznika, ki traja daljši čas in ki velja za 

več oblik otrokovega obnašanja (npr. avtomatično obtoževanje otroka za vse težave v gospodinjstvu ali 

pripisovanje negativnih značilnosti otroku). 

Z62.4 Čustveno zanemarjanje otroka 



 

 

Starši se pogovarjajo z otrokom omalovaževalno in brez čustev. Pomanjkanje zanimanja za otroka, sočutja za 

otrokove težave in pomanjkanje pohvale in vzpodbujanja. Razdražljivo reagiranje na otrokovo zaskrbljenost in 

odsotnost zadostne tolažilne telesne in čustvene topline. 

Z62.5 Druge težave, povezane z zanemarjanjem vzgoje 
Pomanjkanje izkušenj pri učenju in igri 

Z62.6 Neprimeren pritisk staršev in ostale nenormalne značilnosti vzgoje 
Starši, ki silijo otroka, da je drugačen od lokalnih norm, bodisi spolno neprimer- no (npr. oblačenje dečka v 

dekliška oblačila), starosti neprimerno (npr. siljenje otroka, da prevzame obveznosti, ki presegajo njegovo 

starost) ali kako drugače neprimerno (npr. siljenje otroka, da se ukvarja z neželenimi ali pretežkimi 

dejavnostmi). 

Z62.8 Druge opredeljene težave pri vzgoji 

Z62.9 Težava pri vzgoji, neopredeljena 

Z63 Ostale težave, povezane s primarno podporno skupino, vključujoč družinske okoliščine 

 

Izključeno:  sindrom trpinčenja (T74.–) 

  težave, povezane z: 

  •  negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu (Z61.–) 

  •  vzgojo (Z62.–) 

Z63.0 Težave v odnosih z zakoncem ali partnerjem 
Nesoglasje med partnerjema, ki povzroča hudo ali dolgotrajno izgubo kontrole, splošno napadalno in kritično 

čustvovanje v trajnem ozračju hudega medosebnega nasilja (udarjanje in pretepanje). 

Z63.1 Težave v odnosih s starši in priženjenimi (primoženimi) sorodniki 

Z63.2 Nezadostna družinska podpora 

Z63.3 Odsotnost družinskega člana 

Z63.4 Izginotje in smrt družinskega člana 
Predvidena smrt družinskega člana 

Z63.5 Razbitje družine zaradi razhoda ali ločitve 
Odtujitev 

Z63.6 Odvisni sorodnik, ki potrebuje oskrbo doma 

Z63.7 Ostali stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo 

Tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini 

Z63.70 Stresni življenski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo, neopredeljeni 

Z63.71 Alkoholizem v družini 

Z63.72 Kockanje (igranje na srečo) v družini 

Z63.79 Drugi stresni življenski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo 
Zdravstvene težave znotraj družine 

Bolan ali moten družinski član 

Izolirana družina 

Z63.8 Druge opredeljene težave, povezane s primarno podporno skupino 
Družinsko nesoglasje BDO 

Močno poudarjeno izražanje čustev znotraj družine 

Neprimerna ali napačna komunikacija znotraj družine 

Z63.9 Težava, povezana s primarno podporno skupino, neopredeljena 

Z64 Težave, povezane z nekaterimi psihosocialnimi okoliščinami 



 

 

Z64.0 Težave, povezane z neželeno nosečnostjo 

Izključeno:  nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav (Z35.7) 

Z64.1 Težave, povezane z multiparnostjo 

Izključeno:  nadzor nad nosečnostjo po velikem številu (dosedanjih) porodov (Z35.4) 

Z64.2 Iskanje in sprejemanje telesnih, prehrambenih in kemičnih ukrepov, za katere se ve, da so 
nevarni in škodljivi 

Izključeno:  odvisonost od snovi – glej Indeks  

Z64.3 Iskanje in sprejemanje osebnostnih in psiholoških postopkov, za katere se ve, da so nevarni in 
škodljivi 

Z64.4 Nesoglasje s svetovalci 
Nesoglasje: 

•  z uradnikom, ki nadzira pogojno izpuščene iz zapora 

•  s socialnim delavcem 

Z65 Težave, povezane z drugimi psihosocialnimi okoliščinami 

Izključeno:  trenutna poškodba – glej Indeks 

Z65.0 Obsodba v civilnem in kazenskem postopku brez zapora 

Z65.1 Zapor ali druge vrste ujetništvo 

Z65.2 Težave, povezane z odpustom iz zapora 

Z65.3 Težave, povezane z drugimi pravnimi okoliščinami 
Aretacija 

Postopki za dodelitev podpore otroku ali skrbništva nad njim 

Pravda 

Obtožba 

Z65.4 Žrtev zločina in terorizma 
Žrtev mučenja 

Z65.5 Izpostavljenost hudi nesreči, vojni ali drugemu nasilju 

Izključeno:  tarča opazne diskriminacije ali preganjanja (Z60.5) 

Z65.8 Druge opredeljene težave, povezane s psihosocialnimi okoliščinami  

Z65.9 Težava, povezana z neopredeljenimi psihosocialnimi okoliščinami 

 

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI DRUGIH OKOLIŠČIN  
(Z70–Z76)  

Z70 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmeritvijo 

Izključeno:  svetovanje glede kontracepcije ali oploditve (Z30–Z31) 

Z70.0 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem 
Oseba, zaskrbljena glede sramu ali zaradi drugih negativnih reakcij glede spolnosti 

Z70.1 Svetovanje, povezano z bolnikovim spolnim obnašanjem in usmeritvijo 
Bolnik, ki ga skrbi: 

•  impotenca 

•  neodzivnost 

•  promiskuitetnost 



 

 

•  spolna usmeritev 

Z70.2 Svetovanje, povezano s spolnim obnašanjem in usmeritvijo tretje osebe 
Iskanje nasveta glede spolnega obnašanja in usmeritve pri: 

•  otroku 

•  partnerju 

•  zakoncu 

Z70.3 Svetovanje, povezano s kombiniranimi skrbmi glede spolnega vedenja, obnašanja in usmeritve 

Z70.8 Druge vrste spolno svetovanje 
Spolna vzgoja 

Z70.9 Spolno svetovanje, neopredeljeno 

Z71 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih nasvetov in medicinskega 
svetovanja, ki ni uvrščeno drugje 

Izključeno: svetovanje glede kontracepcije in oploditve (Z30–Z31) 

 svetovanje glede spolnosti (Z70.–) 

Z71.0 Oseba, ki išče nasvet v imenu druge osebe 
Nasvet ali zdravljenje za tretjo osebo, ki ni prisotna  

 

Izključeno:   tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini (Z63.79) 

Z71.1 Oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza 
0521 

Diagnoza, zaradi katere je osebo strah, ni postavljena 

Težava je normalno stanje 

»Zaskrbljeni zdravi« 

Izključeno:  zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja (Z03.-) 

Z71.2 Oseba, ki išče pomoč zaradi pojasnitve izvidov 

Z71.3 Dietno svetovanje in nadzor 
Dietno svetovanje in nadzor (zaradi): 

• BDO 

•  kolitisa 

•  sladkorne bolezni 

•  alergije in intolerance na hrano 

•  gastritisa 

•  hiperholesterolemije 

•  debelosti 

Z71.4 Svetovanje in nadzor zaradi prekomernega pitja alkohola 

Izključeno:  postopki rehabilitacije zaradi alkoholizma (Z50.2) 

Z71.5 Svetovanje in nadzor zaradi zlorabe mamil 

Izključeno:  postopki rehabilitacije zaradi narkomanije (Z50.3) 

Z71.6 Svetovanje zaradi zlorabe tobaka 

Izključeno:  postopki rehabilitacije zaradi čezmernega kajenja (Z50.8) 

Z71.7 Svetovanje zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 

Z71.8 Druge vrste opredeljeno svetovanje 
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Svetovanje v zvezi s krvnim sorodstvom 

Svetovanje zaradi diabetesa 

Z71.9 Svetovanje, neopredeljeno 
Zdravstveno svetovanje BDO 



 

 

Z72 Težave, povezane z načinom življenja 

Opomba:   Tvegano uživanje je vzorec uživanja substanc, ki povečuje tveganje škodljivih posledic za 

uporabnika. V nasprotju s škodljivim uživanjem se tvegano uživanje nanaša na vzorce uživanja, ki 

so pomembni za javno zdravje, čeprav pri posameznem uporabniku trenutno ne povzročajo težav. 

Izključeno:  težave, povezane s: 

  •  težavami pri urejanju življenja (Z73.–) 

  •  socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65) 

Z72.0 Uživanje tobaka 
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 Tvegano uživanje 

 Uživanje v zadnjem mesecu 

 Izključeno:  škodljivo uživanje tobaka (F17.1) 

 odvisnost od tobaka (F17.2) 

Z72.1 Uživanje alkohola 
  Tvegano uživanje alkohola 

Izključeno:   akutna zastrupitev (F10.0) 

odvisnost od alkohola (F10.2) 

škodljivo uživanje (F10.1) 

Z72.2 Uživanje mamil 
  Tvegano uživanje mamil 

 Izključeno:  akutna zastrupitev (F11–F16, F19 s skupnim četrtim znakom .0) 

odvisnost od mamil (F11–F16,  F19 s skupnim četrtim znakom .2) 

škodljivo uživanje (F11–F16,  F19 s skupnim četrtim znakom .1) 

zloraba snovi, ki ne povzročajo odvisnosti (F55.-) 

Z72.3 Pomanjkanje telesne aktivnosti 

Z72.4 Neprimerna dieta in prehranjevalne navade 

Izključeno:   vedenjske motnje pri hranjenju v otroštvu in mladosti (F98.2–F98.3) 

motnje pri hranjenju (F50.–) 

pomanjkanje primerne hrane (Z59.4) 

nedohranjenost in druge motnje prehranjevanja (E40– E64) 

Z72.5 Zelo tvegano spolno obnašanje 

Z72.6 Hazardiranje in sklepanje stav 

Izključeno:  prisilno ali patološko hazardiranje (F63.0) 

Z72.8 Druge težave, povezane z načinom življenja 
Samouničevalno obnašanje 

Z72.9 Težava, povezana z načinom življenja, neopredeljena 

Z73 Težave, povezane s težavami pri urejanju življenja 

Izključeno:  težave, povezane s socioalnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65) 

Z73.0 Izgorelost 
Stanje življenjske izčrpanosti 

Z73.1 Poudarjanje osebnostnih značilnosti 
Vzorec obnašanja tip A (ki ga označuje neomejena ambicioznost, potreba po visokih dosežkih, 

nepotrpežljivost, tekmovalnost in občutek pomanjkanja časa) 

Z73.2 Pomanjkanje sprostitve in prostega časa 

Z73.3 Stres, ki ni opredeljen drugje 
Telesni in duševni napor BDO 



 

 

Izključeno:  povezan z zaposlenostjo ali nezaposlenostjo (Z56.-) 

Z73.4 Nespretnost v družbenih stikih, ki ni uvrščena drugje 

Z73.5 Konflikt zaradi družbene vloge, ki ni uvrščen drugje 

Z73.6 Omejitev dejavnosti zaradi nezmožnosti 

Izključeno:  odvisnost od oskrbe (Z74.-) 

Z73.8 Druge težave, povezane s težavami pri urejanju življenja 

Z73.9 Težava, povezana s težavami pri urejanju življenja, neopredeljena 

Z74 Težave, povezane z odvisnostjo od negovalca 

 Izključeno:  odvisnost od usposabljajočih naprav in pripomočkov NUD (Z99.-) 

Z74.0 Zmanjšana pokretnost 

Izključeno: priklenjenost na posteljo (R26.3) 

   priklenjenost na voziček (R26.3) 

Z74.1 Potreba po pomoči pri osebni negi 

Z74.2 Potreba po pomoči doma, pri čemer nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe 

Z74.3 Potreba po stalnem nadzoru 

Z74.8 Druge težave, povezane z odvisnostjo od negovalca 

Z74.9 Težava, povezana z odvisnostjo od negovalca, neopredeljena 

Z75 Težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in drugo zdravstveno oskrbo 

Z75.0 Zdravstvene usluge, ki niso možne doma 

Izključeno:  nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe (Z74.2) 

Z75.1 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo 
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Z75.10 Oseba, ki čaka na sprejem v akutno bolnišnico 

Z75.11 Oseba, ki čaka na sprejem v dom starejših občanov 
Dom za ostarele 

Z75.12 Oseba, ki čaka na sprejem v psihiatrično ustanovo/enoto 

Z75.13 Oseba, ki čaka na sprejem v rehabilitacisjko ustanovo 

Z75.14 Oseba, ki čaka na sprejem v enoto za paliativno oskrbo 

Z75.18 Oseba, ki čaka na sprejem v drugo zdravstveno ustanovo 
Center za pomoč in podporo v obdobju zgodnjega starševstva 

Zatočišče 

Materinski dom 

Z75.19 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo drugje, nedoločeno 

Z75.2 Druge vrste čakanje na preiskave in zdravljenje 

Z75.3 Pomanjkanje in nedostopnost zdravstvenih zmogljivosti 
0012 

Izključeno:  ni na voljo postelje (Z75.1-) 



 

 

Z75.4 Odsotnost in nedostopnost drugih agencij za pomoč 

Z75.5 Oskrba med dopustom (varovanca) 
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Zagotavljanje zdravstvene nege osebi, za katero sicer skrbijo domači, zato da si lahko privoščijo počitnice. 

Nega za predah 

Z75.8 Druge težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo 

Z75.9 Neopredeljena težava, povezana z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno 
oskrbo 

Z76 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih okoliščinah 

Z76.0 Ponovno predpisovanje recepta 
Ponovno predpisovanje recepta za: 

•  napravo (aparat) 

•  zdravila 

•  očala 

Izključeno: izdaja zdravniškega spričevala (Z02.7) 

 ponovno predpisovanje kontracepcijskega sredstva (Z30.4) 

Z76.1 Zdravstveni nadzor in nega najdenčka 

Z76.2 Zdravstveni nadzor in nega drugih zdravih dojenčkov in otrok 
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Zdravniška ali sestrska oskrba ali nadzor zdravih otrok v okoliščinah, kot so: 

•  slabe socialnoekonomske razmere doma 

•  čakanje na krušne starše ali posvojitev 

•  bolezen matere 

•  število otrok doma preprečuje ali moti normalno oskrbo 

Z76.3 Zdrava oseba spremlja bolno osebo 

Z76.4 Druge vrste oskrbovanec v ustanovi zdravstvene oskrbe 
Izključeno:  brezdomstvo (Z59.0) 

Z76.5 Simulant (zavestno simuliranje) 
Oseba, ki hlini bolezen (z očitno motivacijo) 

Izključeno: izumetničeno obnašanje (F68.1) 

    »potujoči« bolnik (F68.1) 

Z76.8 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih opredeljenih okoliščinah 

Z76.9 Oseba, ki prihaja v stik z zdravstveno službo v neopredeljenih okoliščinah 

 

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM, KI JE POVEZANO Z 
DRUŽINSKO IN OSEBNO ANAMNEZO, IN NEKATERA STANJA, KI VPLIVAJO NA 
ZDRAVSTVENO STANJE (Z80–Z99)  

Izključeno: kontrolni pregled (Z08–Z09) 

 nadaljnja zdravstvena oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–) 

 ko sta družinska ali osebna anamneza razlog za posebno presejanje ali kak drug pregled ali preiskavo (Z00–Z13) 

 ko je možnost, da bi bil plod lahko prizadet, razlog za opazovanje ali ukrepanje med nosečnostjo (O35.–) 

Z80 Družinska anamneza maligne neoplazme 

Z80.0 Družinska anamneza maligne neoplazme prebavil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26 

Z80.1 Družinska anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč 



 

 

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C33–C34 

Z80.2 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C30–C32, C37–C39 

Z80.3 Družinska anamneza maligne neoplazme dojke 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C50.- 

Z80.4 Družinska anamneza maligne neoplazme spolovil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C51–C63 

Z80.5 Družinska anamneza maligne neoplazme sečil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C64–C68 

Z80.6 Družinska anamneza levkemije 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C91–C95 

Z80.7 Družinska anamneza malignih neoplazem limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C81–C90, C96.- 

Z80.8 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih organov ali organskih sistemov 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C00–C14, C40–C49, C69–C79 

Z80.9 Družinska anamneza maligne neoplazme, neopredeljena 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C80 

Z81 Družinska anamneza duševnih in vedenjskih motenj 

Z81.0 Družinska anamneza duševne manjrazvitosti 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F70–F79 

Z81.1 Družinska anamneza zlorabe alkohola 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F10.- 

Z81.2 Družinska anamneza zlorabe tobaka 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F17.- 

Z81.3 Družinska anamneza zlorabe drugih psihoaktivnih snovi 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F11–F16, F18–F19 

Z81.4 Družinska anamneza zlorabe druge vrste snovi 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F55 

Z81.8 Družinska anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo drugam v F00–F99 

Z82 Družinska anamneza nekaterih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost 

Z82.0 Družinska anamneza epilepsije in drugih bolezni živčnega sistema 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99 

Z82.1 Družinska anamneza slepote in izgube vida 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H54.- 

Z82.2 Družinska anamneza gluhosti in izgube sluha 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H90–H91 

Z82.3 Družinska anamneza možganske kapi 
Conditions classifiable to I60–I64 

Z82.4 Družinska anamneza ishemične bolezni srca in drugih bolezni ožilja 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I52, I65–I99 

Z82.5 Družinska anamneza astme in drugih kroničnih bolezni spodnjih dihal 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J40–J47 

Z82.6 Družinska anamneza artritisa in drugih bolezni kosti, gibal in vezivnega tkiva 



 

 

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99 

Z82.7 Družinska anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99 

Z82.8 Družinska anamneza drugih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost, ki ni 
uvrščena drugje 

Z83 Družinska anamneza drugih specifičnih motenj 

Izključeno:  stik z nalezljivo boleznijo ali izpostavljenost nalezljivi bolezni v družini (Z20.-) 

Z83.0 Družinska anamneza bolezni virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v B20–B24 

Z83.1 Družinska anamneza drugih infekcijskih in parazitskih bolezni 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v A00–B19, B25–B94, B99 

Z83.2 Družinska anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere motnje, ki zadevajo 
imunski odziv 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D50–D89 

Z83.3 Družinska anamneza sladkorne bolezn 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E10–E14 

Z83.4 Družinska anamneza drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih bolezni 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E00–E07, E15–E89 

Z83.5 Družinska anamneza motenj očesa in ušesa 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H00–H53, H55–H83, H92–H95 

Izključeno:   družinska anamneza: 

•  slepote in izgube vida (Z82.1) 

•  gluhosti in izgube sluha (Z82.2) 

Z83.6 Družinska anamneza bolezni dihal 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J39, J60–J99 

Izključeno:  družinska anamneza kroničnih bolezni spodnjih dihal (Z82.5) 

Z83.7 Družinska anamneza bolezni prebavil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93 

Z84 Družinska anamneza drugih stanj 

Z84.0 Družinska anamneza bolezni kože in podkožja 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99 

Z84.1 Družinska anamneza bolezni ledvic in ureterja 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N29 

Z84.2 Družinska anamneza drugih bolezni sečil in rodil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N30–N99 

Z84.3 Družinska anamneza porok znotraj krvnega sorodstva 

Z84.8 Družinska anamneza drugih opredeljenih stanj 

Z85 Osebna anamneza maligne neoplazme 
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Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–) 

 kontrolni pregled po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–) 

Z85.0 Osebna anamneza maligne neoplazme prebavil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26 



 

 

Z85.1 Osebna anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C33–C34 

Z85.2 Osebna anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C30–C32, C37–C39 

Z85.3 Osebna anamneza maligne neoplazme dojke 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C50.- 

Z85.4 Osebna anamneza maligne neoplazme spolovil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C51–C63 

Z85.5 Osebna anamneza maligne neoplazme sečil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C64–C68 

Z85.6 Osebna anamneza levkemije 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C91–C95 

Z85.7 Osebna anamneza drugih malignih neoplazem limfnega, krvotvornega in sorodnega tkiva 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C81–C90, C96.- 

Z85.8 Osebna anamneza malignih neoplazem drugih organov in organskih sistemov 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C00–C14, C40–C49, C69–C79 

Z85.9 Osebna anamneza maligne neoplazme, neopredeljena 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C80 

Z86 Osebna anamneza nekaterih drugih bolezni 
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Izključeno:  nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.-) 

Z86.0 Osebna anamneza drugih neoplazem 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D00–D48 

Izključeno:  maligne neoplazme (Z85.-) 

Z86.1 Osebna anamneza infekcijskih in parazitskih bolezni 

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v A00–B89, B99 

Izključeno: HIV pozitivnost (Z21) 

    posledice infekcijskih in parazitskih bolezni (B90–B94) 

Z86.10 Osebna anamneza neopredeljene infekcijske in parazitne bolezni 

Z86.11 Osebna anamneza tuberkuloze 

Z86.12 Osebna anamneza poliomielitisa 

Z86.13 Osebna anamneza malarije 

Z86.18 Osebna anamneza o drugi nalezljivi in parazitski bolezni 

Z86.2 Osebna anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekaterih bolezni, pri katerih je 
udeležen imunski odziv 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D50–D89 

Z86.3 Osebna anamneza endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) bolezni 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E00–E89 in R73 

Z86.4 Osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi 

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F10–F19 

Izključeno: težave, povezane z uživanjem: 

 •  alkohola (Z72.1) 



 

 

 •  mamil (Z72.2) 

 •  tobaka (Z72.0) 

Z86.41 Osebna anamneza zlorabe alkohola 

Izključeno: aktualna odvisnost od alkohola (F10.2) 

Z86.42 Osebna anameza zlorabe prepovedanih drog 
Anameza: 

• zlorabe prihoaktivnih substanc BDO 

• uporaba nedovoljenih drog, kadarkoli, a ne v zadnjih treh mesecih 

Izključeno: aktualna odvisnost od drog (F11–F16, F18–F19 brez oznake na četrtem mestu .2) 

Z86.43 Osebna anamneza zlorabe tobaka 
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Izključeno: škodljivo uživanje tobaka (F17.1) 

   odvisnost od tobaka (F17.2) 

Z86.5 Osebna anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F00–F09, F20–F99 

Z86.6 Osebna anamneza bolezni živčevja in čutil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99, H00–H95 

Z86.7 Osebna anamneza bolezni obtočil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I99 

Izključeno: stari miokardni infarkt (I25.2) 

 poinfarktni sindrom (I24.1) 

 posledice cerebrovaskularne bolezni (I69.–) 

Z87 Osebna anamneza drugih bolezni in stanj 
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Izključeno:  nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.-) 

Z87.0 Osebna anamneza bolezni dihal 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J99 

Z87.1 Osebna anamneza bolezni prebavil 

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93 

Z87.10 Osebna anamneza nedoločene bolezni prebavil 

Z87.11 Osebna anamneza peptičnega ulkusa 

Z87.12 Osebna anamneza polipov kolona 

Z87.18 Osebna anamneza drugih bolezni prebavil 

Z87.2 Osebna anamneza bolezni kože in podkožja 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99 

Z87.3 Osebna anamneza bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99 

Z87.4 Osebna anamneza bolezni sečil in spolovil 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N99 

Z87.5 Osebna anamneza zapletov med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) 
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Stanja, ki jih lahko uvrstimo v O00–O99 

Osebna anamneza: 

• gestacijski diabetes 

• trofoblastne bolezni 



 

 

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi (N96) 

   nadzor nad sedanjo nosečnostjo pri ženski s slabo porodniško anamnezo (Z35.–) 

Z87.6 Osebna anamneza nekaterih stanj, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v P00–P96 

Z87.7 Osebna anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99 

Z87.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih stanj 
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v S00–T98 

Izključeno:  osebna anamneza samopoškodovanja (Z91.5) 

Z88 Osebna anamneza alergije na droge, zdravila in biološke snovi 

Z88.0 Osebna anamneza alergije na penicilin 

Z88.1 Osebna anamneza alergije na druge antibiotike 

Z88.2 Osebna anamneza alergije na sulfonamide 

Z88.3 Osebna anamneza alergije na druge antiinfektivne snovi 

Z88.4 Osebna anamneza alergije na anestetik 

Z88.5 Osebna anamneza alergije na narkotik 

Z88.6 Osebna anamneza alergije na analgetik 

Z88.7 Osebna anamneza alergije na serum in cepivo 

Z88.8 Osebna anamneza alergije na druge droge, zdravila in biološke snovi 

Z88.9 Osebna anamneza alergije na neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi 

Z89 Pridobljena odsotnost uda 

Vključeno: izguba uda: 

 •  pooperativna 

 •  popoškodbena 

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21) 

 prirojena odsotnost udov (Q71–Q73) 

Z89.0 Pridobljena odsotnost prsta(-ov) [vključno s palcem], enostranska 

Z89.1 Pridobljena odsotnost roke in zapestja 

Z89.2 Pridobljena odsotnost zgornjega uda nad zapestjem 
Roka BDO 

Z89.3 Pridobljena odsotnost obeh zgornjih udov [katera koli raven] 
Pridobljena odsotnost prsta(-ov), obojestransko 

Z89.4 Pridobljena odsotnost stopala in gležnja 
Palec(-lca) na nogi 

Z89.5 Pridobljena odsotnost noge v kolenu ali pod njim 

Z89.6 Pridobljena odsotnost noge nad kolenom 
Noga BDO 

Z89.7 Pridobljena odsotnost obeh spodnjih udov [katera koli raven, razen samo obeh palcev] 

Z89.8 Pridobljena odsotnost  zgornjih in spodnjih udov [katera koli raven] 

Z89.9 Pridobljena odsotnost uda, neopredeljeno 



 

 

Z90 Pridobljena odsotnost organov, ki ni uvrščena drugje 

Vključeno:  pooperativna ali popoškodbena izguba dela telesa NUD 

Izključeno: prirojena odsotnost – glej Indeks  

 pooperativna odsotnost: 

 •  endokrinih žlez (E89.–) 

 •  vranice (D73.0) 

Z90.0 Pridobljena odsotnost dela glave ali vratu 
Oko  

Grlo  

Nos 

Izključeno:  zobje (K08.1) 

Z90.1 Pridobljena odsotnost dojk(-e) 

Z90.2 Pridobljena odsotnost pljuč [dela] 

Z90.3 Pridobljena odsotnost dela želodca 

Z90.4 Pridobljena odsotnost drugih delov prebavil 

Z90.5 Pridobljena odsotnost ledvice 
1438 

Z90.6 Pridobljena odsotnost drugih delov sečil 

Z90.7 Pridobljena odsotnost genitalnega(-ih) organa(-ov) 

Z90.8 Pridobljena odsotnost drugih organov 

Z91 Osebna anamneza dejavnikov tveganja, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: izpostavljenost onesnaženju in druge težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.–) 

 poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja (Z57.–) 

 osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi (Z86.4) 

Z91.0 Osebna anamneza alergije druge vrste kot na droge in biološke snovi 

Izključeno:  osebna anamneza alergije na droge in biološke snovi (Z88.-) 

Z91.1 Osebna anamneza nesodelovanja pri medicinskem zdravljenju in ukrepih 
0517 

Z91.2 Osebna anamneza slabe osebne higiene 

Z91.3 Osebna anamneza nezdravega ritma spanja in bedenja 

Izključeno:  motnje spanja (G47.-) 

Z91.4 Osebna anamneza psihološke travme, ki ni opredeljena drugje 

Z91.5 Osebna anamneza samopoškodovanja 
Parasuicid 

Samozastrupitev  

Poskus samomora 

Izključeno: suicidalne misli (R45.81) 

Z91.6 Osebna anamneza druge vrste telesne poškodbe 

Z91.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih dejavnikov tveganja, ki niso uvrščeni drugje 
Zloraba BDO 

Slabo ravnanje BDO 



 

 

Z92 Osebna anamneza medicinskega obravnavanja 

Z92.0 Osebna anamneza kontracepcije 

Izključeno: svetovanje ali ukrepanje pri sedanji kontracepciji (Z30.–) 

 prisotnost (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva (Z97.5) 

Z92.1 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe antikoagulantov 
0303 

Z92.2 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil 

Z92.21 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe aspirina 

Z92.22 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe insulina 

0401 

Z92.28 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil 

Z92.3 Osebna anamneza obsevanja 
Terapevtsko obsevanje 

Izključeno: izpostavljenost sevanju iz okolja (Z58.4) 

 poklicna izpostavljenost sevanju (Z57.1) 

Z92.4 Osebna anamneza večjih kirurških posegov, ki ni uvrščena drugje 

Izključeno: stanje z umetno odprtino (Z93.–) 

 stanja po kirurških posegih (Z98.–) 

 prisotnost funkcionalnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) (Z95–Z96) 

 stanje s presajenim organom ali tkivom (Z94.–) 

Z92.5 Osebna anamneza rehabilitacijskih postopkov 

Z92.6 Osebna anamneza kemoterapije zaradi maligne bolezni 

Z92.8 Osebna anamneza drugih medicinskih ukrepov 

Z92.9 Osebna anamneza medicinskih ukrepov, neopredeljena 

Z93 Stanje z umetno telesno odprtino 

Izključeno:  umetne odprtine, ki potrebujejo oskrbo ali ureditev (Z43.–) 

  zapleti pri zunanji stomi (95.0, K91.4, N99.5) 

Z93.0 Stanje s traheostomo 

Z93.1 Stanje z gastrostomo 

Z93.2 Stanje z ileostomo 

Z93.3 Stanje s kolostomo 

Z93.4 Stanje z drugimi odprtinami gastrointestinalnega trakta 

Z93.5 Stanje s cistostomo 

Z93.6 Stanje z ostalimi umetnimi odprtinami sečil 
Nefrostoma  

Ureterostoma  

Uretrostoma 

Z93.8 Stanje z druge vrste umetno odprtino 

Z93.9 Stanje z umetno odprtino, neopredeljeno 



 

 

Z94 Stanje s presajenim organom ali tkivom 

Vključeno:  organ ali tkivo, nadomeščeno s heterogenim ali homogenim presadkom 

Izključeno:  zapleti pri presaditvi organa ali tkiva – glej Indeks 

  prisotnost: 

  •  žilnega vsadka (Z95.–) 

  •  srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora (Z95.3) 

Z94.0 Stanje s presajeno ledvico 
1438  

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (N18.1–N18.5) 

Z94.1 Stanje s presajenim srcem 

Izključeno:  stanje po zamenjavi srčne zaklopke (Z95.2–Z95.4) 

Z94.2 Stanje po presaditvi pljuč 

Z94.3 Stanje po presaditvi srca in pljuč 

Z94.4 Stanje po presaditvi jeter 

Z94.5 Stanje po presaditvi kože 
Stanje po presaditvi avtogene kože 

Z94.6 Stanje po presaditvi kosti 

Z94.7 Stanje po presaditvi roženice 

Z94.8 Stanje po presaditvi drugih organov in tkiv 
Kostni mozeg 

Črevesje 

Trebušna slinavka 

Z94.9 Stanje po presaditvi organa in tkiva, neopredeljeno 

Z95 Prisotnost srčnih in žilnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) 

0909, 0936, 0940 

Izključeno:  zapleti srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.-) 

Z95.0 Prisotnost srčnega spodbujevalnika (pacemaker) 
0936

Prisotnost: 

• avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD] 

• srčnega spodbujevalnika 

Izključeno:  prilagoditev ali ureditev srčnega spodbujevalnika (Z45.0) 

Z95.1 Prisotnost aortokoronarnega obvoda 

Z95.2 Prisotnost umetne srčne zaklopke 

Z95.3 Prisotnost srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora 

Z95.4 Prisotnost drugih nadomestkov za srčne zaklopke 

Z95.5 Prisotnost vsadkov in presadkov ob koronarni angioplastiki 
Prisotnost koronarne arterijske proteze 

Stanje po koronarni angioplastiki BDO 

Z95.8 Prisotnost drugih srčnih in žilnih vsadkov in presadkov 
Prisotnost intravaskularne proteze NUD  

Stanje po periferni angioplastiki BDO 

Z95.9 Prisotnost srčnega in žilnega vsadka in presadka, neopredeljena 



 

 

Z96 Prisotnost drugih funkcionalnih vsadkov (implantatov) 

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82–T85) 

 umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46) 

Z96.0 Prisotnost urogenitalnih vsadkov 

Z96.1 Prisotnost očesne leče 
Psevdofakija 

Z96.2 Prisotnost otoloških in avdioloških vsadkov 
Slušni aparat za kostno prevodnost 

Kohlearni vsadek 

Nadomestek Evstahijeve tube  

Cevka po miringotomiji  

Nadomestek za stremence 

Z96.3 Prisotnost umetnega grla 

Z96.4 Prisotnost endokrinih vsadkov 
Umetna trebušna slinavka 

Insulinska črpalka 

Z96.5 Prisotnost vsadkov v zobno korenino in spodnjo čeljust 

Z96.6 Prisotnost ortopedskih sklepnih vsadkov 

Z96.60 Prisotnost neopredeljenega sklepnega vsadka 

Z96.61 Pirsotnost  ramenskega vsadka 

Z96.62 Prisotnost komolčnega vsadka 

Z96.63 Prisotnost zapestnega vsadka 

Z96.64 Prisotnost kolčnega vsadka  

Z96.65 Prisotnost kolenskega vsadka 

Z96.66 Prisotnost vsadka v gleženj 

Z96.68 Prisotnost drugih ortopedskih sklepnih vsadkov 

Z96.7 Prisotnost drugih kostnih in tetivnih vsadkov 
Ploščica za lobanjo 

Z96.8 Prisotnost drugih opredeljenih funkcionalnih vsadkov 

Z96.9 Prisotnost funkcionalnih vsadkov, neopredeljena 

Z97 Prisotnost drugih pripomočkov 

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov (T82–T85) 

 umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46) 

 prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine (Z98.2) 

Z97.0 Prisotnost umetnega očesa 

Z97.1 Prisotnost umetnega uda (popolnega)(delnega) 

Z97.2 Prisotnost zobne proteze (popolne)(delne) 

Z97.3 Prisotnost očal in kontaktnih leč 

Z97.4 Prisotnost zunanjega slušnega aparata 

Z97.5 Prisotnost (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva 



 

 

Izključeno: preverjanje, ponovna vstavitev ali odstranitev kontracepcijskega sredstva (Z30.5) 

  vstavitev kontracepcijskega sredstva (Z30.1) 

Z97.8 Prisotnost drugih opredeljenih pripomočkov 

Z98 Ostala stanja po kirurških posegih 

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–) 

 zapleti po postopku ali po operaciji – glej Indeks 

Z98.0 Stanje po intestinalnem obvodu in anastomozi 

Z98.1 Stanje po zatrditvi sklepa (artrodezi) 

Z98.2 Prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine 
CSF šant 

Z98.8 Druga opredeljena stanja po kirurških posegih 

Z99 Odvisnost od usposabljajočih naprav in pripomočkov, ki ni uvrščena drugje 

Z99.0 Odvisnost od aspiratorja 

Z99.1 Odvisnost od respiratorja 

Z99.2 Odvisnost od ledvične dialize 
1438 

 Prisotnost arteriovenskega šanta za dializo  

 Stanje ledvične dialize 

 Izključeno:  priprava na dializo, zdravljenje ali postopek z dializiranjem (Z49.-) 

Z99.3 Odvisnost od invalidskega vozička 

Z99.8 Odvisnost od drugih usposabljajočih naprav in pripomočkov 

Z99.9 Odvisnost od neopredeljene usposabljajoče naprave in pripomočka  

 

 



 

 

POGLAVJE 22 

KODE ZA POSEBNE NAMENE  
(U00–U49) 
 
To poglavje vsebuje naslednji sklop: 

U00–U49 Začasna uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo ali za nujno/takojšjno uporabo 

 

Okužba z virusom Zika je uvrščena v A92.5. 

 

ZAČASNA UVRSTITEV NOVIH BOLEZNI Z NEZANESLJIVO ETIOLOGIJO ALI ZA 
NUJNO/TAKOJŠNJO UPORABO (U00–U49) 

U04 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS] 

U04.9 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen 

 
Izključeno:  COVID-19, virus dokazan (U07.1) 

   COVID-19, virus ni dokazan (U07.2) 

 

U07 Nujna/takojšnja uporaba kode U07 

 
Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO za začasno uvrstitev novih bolezni z 

nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih 

sistemih. Opredelitev kategorije U07 zagotavlja, da so ta kategorija in njene 

podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo 

takojšno uporabo po navodilih SZO.  

 

U07.0 Motnje, povezane z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki…) 

 
okvare pljuč, povezane z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa (''dabbing'') 

motnja pljuč, povezana z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa (''dabbing'') 

okvara pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki…)  

poškodba pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki…)  

poškodbe pljuč, povezane z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa (''dabbing'')  

motnja, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki…)  

EVALI - [poškodba pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki…)] 

Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične manifestacije, uporabimo dodatno kodo. 

 

 

U07.1 COVID-19, virus dokazan 

Laboratorijsko potrjena koronavirusna bolezen 2019 

Laboratorijsko potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 

 COVID-19 BDO 
To kodo uporabimo, kadar je bila okužba z virusom SARS-CoV-2 dokazana z laboratorijskim testiranjem ne 

glede na stopnjo izraženosti kliničnih znakov ali simptomov. Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične 

manifestacije, uporabimo dodatno kodo. 



 

 

 

Izključeno:  Koronavirusna infekcija, neopredeljena (B34.2) 

   Koronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje (B97.2) 

    Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen (U04.9) 

 

 

U07.2 COVID-19, virus ni dokazan 

 Koronavirusna bolezen 2019, ki laboratorijsko ni potrjena 

 

To kodo uporabimo, kadar postavimo diagnozo  COVID-19 na podlagi klinične slike in/ali epidemiološke 

povezave, vendar okužbe s SARS-CoV-2 z laboratorijskim testiranjem ni bilo mogoče določiti ali testiranje ni 

bilo na voljo. Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične manifestacije, uporabimo dodatno kodo. 

 

Izključeno:  Koronavirusna infekcija, neopredeljena (B34.2) 

  COVID-19: 

 Dokazan z laboratorijskim testiranjem (U07.1) 

 Poseben presejalni pregled za druge virusne bolezni (Z11.5) 

 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja (Z03.8) 

 

U07.3 Nujna/takojšnja uporaba U07.3 

U07.4 Nujna/takojšnja uporaba U07.4 

U07.5 Nujna/takojšnja uporaba U07.5 

U07.6 Nujna/takojšnja uporaba U07.6 

U07.7 Nujna/takojšnja uporaba U07.7 

U07.8 Nujna/takojšnja uporaba U07.8 

U07.9 Nujna/takojšnja uporaba U07.9 

 

 

U08 Nujna/takojšnja uporaba kode U08 

 
Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO za začasno uvrstitev novih bolezni z 

nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih 

sistemih. Opredelitev kategorije U08 zagotavlja, da so ta kategorija in njene 

podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo 

takojšnjo uporabo po navodilih SZO.  

 

U08.0 Nujna/takojšnja uporaba U08.0 

U08.1 Nujna/takojšnja uporaba U08.1 

U08.2 Nujna/takojšnja uporaba U08.2 

U08.3 Nujna/takojšnja uporaba U08.3 

U08.4 Nujna/takojšnja uporaba U08.4 

U08.5 Nujna/takojšnja uporaba U08.5 

U08.6 Nujna/takojšnja uporaba U08.6 

U08.7 Nujna/takojšnja uporaba U08.7 

U08.8 Nujna/takojšnja uporaba U08.8 



 

 

U08.9 Nujna/takojšnja uporaba U08.9 

 

U09 Nujna/takojšnja uporaba kode U09 

 

Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO za začasno uvrstitev novih bolezni z 

nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih 

sistemih. Opredelitev kategorije U09 zagotavlja, da so ta kategorija in njene 

podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo 

takojšnjo uporabo po navodilih SZO.  

 

 

U09.0 Nujna/takojšnja uporaba U09.0 

U09.1 Nujna/takojšnja uporaba U09.1 

U09.2 Nujna/takojšnja uporaba U09.2 

U09.3 Nujna/takojšnja uporaba U09.3 

U09.4 Nujna/takojšnja uporaba U09.4 

U09.5 Nujna/takojšnja uporaba U09.5 

U09.6 Nujna/takojšnja uporaba U09.6 

U09.7 Nujna/takojšnja uporaba U09.7 

U09.8 Nujna/takojšnja uporaba U09.8 

U09.9 Nujna/takojšnja uporaba U09.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih poblemov za statisične namene, Avstralska 

modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.  

Šesta izdaja.  

 



 

 

 


