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XXI. kapitola 
 

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV 
A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI 
(Z00 - Z99) 
 
 
Poznámka: Táto kapitola sa nemá používať na medzinárodné porovnávanie alebo prvotné kódovanie  
 mortality. 
Položky Z00 - Z99 sú určené pre prípady, keď sa okolnosti iné ako choroba, poranenie a vonkajšia príčina 
klasifikovateľná pod položkami A00 - Y89 registrujú ako “diagnózy” alebo “problémy”. Môže sa to stať najmä v 
dvoch prípadoch:  
(a) Keď osoba, ktorá môže, ale nemusí byť aktuálne chorá, vyhľadá zdravotnícke služby s určitým cieľom,  
 napríklad kvôli základnému ošetreniu, ako darca orgánu alebo tkaniva, na profylaktickú vakcináciu  
 alebo na pohovor o probléme, ktorý sám o sebe nie je chorobou alebo poranením.  
(b) Keď určitá okolnosť alebo problém ovplyvňuje zdravotný stav osoby, ale nie je to prebiehajúca choroba  
 alebo poranenie. Takéto faktory sa môžu objaviť počas prehliadok obyvateľstva, keď osoba môže,  
 ale nemusí byť aktuálne chorá, alebo sa zjavujú ako dodatočné faktory v priebehu liečenia dajakej  
 choroby alebo poranenia.  
 
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek  
 
Z00 - Z13   Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu 
Z20 - Z29   Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami 
Z30 - Z39   Osoby navštevujúce zdravotnícke služby v súvislosti s reprodukciou 
Z40 - Z54   Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej  
 starostlivosti 
Z55 - Z65  Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psycho- 
 sociálnymi okolnosťami 
Z70 - Z76   Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pre iné okolnosti 
Z80 - Z99   Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou  
 a určitými poruchami ovplyvňujúcimi zdravotný stav  
 
 

OSOBY, KTORÉ VYHĽADALI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY  
KVÔLI VYŠETRENIU (Z00 - Z13)  
Poznámka: Nešpecifické abnormálne nálezy, ktoré sa zistia počas týchto vyšetrení, sa zatrieďujú pod  
 položkami R70 - R94. 
Nezahŕňa: vyšetrenia v súvislosti s ťarchavosťou a reprodukciou (Z30 - Z36, Z39.-)  
 
Z00 CELKOVÉ VYŠETRENIE OSÔB BEZ ŤAŽKOSTÍ A BEZ  
 UVEDENEJ DIAGNÓZY 
 Nezahŕňa: vyšetrenie na administratívne účely (Z02.-) 
  špeciálne skríningové vyšetrenia (Z11 - Z13)  
 

Z00.0 Celkové lekárske vyšetrenie 
 Kontrola zdravotného stavu NS 
 Periodické vyšetrenie (ročné) (fyzikálne) 
 Nezahŕňa: celkovú kontrolu zdravotného stavu  
  • určitej skupiny obyvateľstva (Z10.-) 
  • dojčaťa alebo dieťaťa (Z00.1)  
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Z00.1 Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu die ťaťa 
 Testovanie stupňa vývinu dojčaťa alebo dieťaťa  
 Nezahŕňa: zdravotný dohľad nad najdúchom, iným zdravým dojčaťom alebo   
 dieťaťom (Z76.1 - .2)  
 

Z00.2 Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve  
 

Z00.3 Vyšetrenie vývinu dospievajúceho 
 Konštitučný vývin v puberte  
 

Z00.4 Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené  inde 
 Nezahŕňa: vyšetrenie na súdnolekárske účely (Z04.6)  
 

Z00.5 Vyšetrenie potenciálnych darcov orgánov a tka nív  
 

Z00.6 Vyšetrenie porovnávacej kontrolnej skupiny v klinických výskumných  
 programoch  
 

Z00.8 Iné celkové vyšetrenia 
 Vyšetrenia zdravotného stavu populácie v rámci prieskumu 
 
Z01 INÉ ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA OSÔB BEZ ŤAŽKOSTÍ A BEZ  
 UVEDENEJ DIAGNÓZY 
 Zahŕňa: rutinné vyšetrenie určitého systému 
 Nezahŕňa: vyšetrenie 
  • na administratívne účely (Z02.-) 
  • pre nedokázané podozrenie na poruchy zdravotného stavu (Z03.-) 
  špeciálne skríningové vyšetrenia (Z11 - Z13)  
 

Z01.0 Vyšetrenie o čí a zraku 
 Nezahŕňa: vyšetrenie kvôli vodičskému preukazu (Z02.4)  
 

Z01.1 Vyšetrenie uší a sluchu 
 

Z01.2 Vyšetrenie chrupu 
 

Z01.3 Vyšetrenie krvného tlaku  
 

Z01.4 Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné) 
 Vyšetrenie krčka podľa Papanicolaua 
 Vyšetrenie panvových orgánov (ročné) (periodické) 
 Nezahŕňa: vyšetrenie ťarchavosti alebo test na ťarchavosť (Z32.-) 
  rutinné vyšetrenie pri kontrole antikoncepcie (Z30.4 - .5)  
 

Z01.5 Diagnostické kožné testy a testy senzibilizác ie 
 Testy na alergiu 
 Kožné testy na 
 • bakteriálne choroby 
 • hypersenzitivitu  
 

Z01.6 Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde 
 Rutinné 
 • RTG vyšetrenie hrudníka 
 • mamogram (vyšetrenie prsníka)  
 

Z01.7 Laboratórne vyšetrenie 
 

Z01.8 Iné bližšie ur čené špeciálne vyšetrenia 
 

Z01.9 Bližšie neur čené špeciálne vyšetrenie  
 
Z02 VYŠETRENIE NA ADMINISTRATÍVNE ÚČELY  
 

Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovnovzdelávac ích ústavov 
 Vyšetrenie pred prijatím do predškolských zariadení  
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Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnan ia) 
 Nezahŕňa: pracovnolekárske vyšetrenie (Z10.0)  
 

Z02.2 Vyšetrenie pred prijatím do ústavných zariade ní 
 Nezahŕňa: vyšetrenie pred prijatím do väzenia (Z02.8) 
  celkovú kontrolu zdravotného stavu obyvateľov ústavov (Z10.1)  
 

Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov 
 Nezahŕňa: celkové vyšetrenie zdravotného stavu v armáde (Z10.2) 
 

Z02.4 Vyšetrenie na vodi čský preukaz  
 

Z02.5 Vyšetrenie pred športovou sú ťažou 
 Nezahŕňa: vyšetrenie alkoholu a návykových látok v krvi (Z04.0) 
  celkovú kontrolu zdravotného stavu športových družstiev (Z10.3)  
 

Z02.6 Vyšetrenie pre pois ťovňu  
 

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení 
 Vydávanie lekárskych potvrdení o 
 • príčine smrti 
 • zdravotnej spôsobilosti 
 • zdravotnej nespôsobilosti 
 Nezahŕňa: požiadavku na celkové lekárske vyšetrenie (Z00 - Z01, Z02.0 - .6, .8 - .9, 
   Z10.-)  
 

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne ú čely 
 Vyšetrenia na (pred) 
 • prijatie do 
    • väznice 
    • letného tábora 
 • adopciu 
 • prisťahovanie (imigráciu) 
 • udelenie občianstva (naturalizáciu) 
 • sobášom 
 Nezahŕňa: zdravotný dohľad nad najdúchom alebo iným zdravým dojčaťom alebo  
  dieťaťom (Z76.1 - .2)  
 

Z02.9 Bližšie neur čené vyšetrenie na administratívne ú čely  
 
Z03 LEKÁRSKE POZOROVANIE A ZHODNOTENIE PRE  
 PODOZRENIE Z CHOROBY A ODCHÝLKY 
 Zahŕňa: osoby s určitými subjektívnymi príznakmi alebo odchýlkami, ktoré si  
  vyžadujú ďalšie skúmanie, ale podľa výsledku vyšetrenia a pozorovania  
  nepotrebujú ďalšiu lekársku starostlivosť 
 Nezahŕňa: osobu so strachom z choroby, u ktorej nebola stanovená diagnóza (Z71.1)  
 

Z03.0 Pozorovanie pre podozrenie na tuberkulózu 
 

Z03.1 Pozorovanie pre podozrenie na zhubný nádor  
 

Z03.2 Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a  poruchy správania 
 Pozorovanie pre 
 • asociálne správanie bez zjavnej duševnej poruchy 
 • podpaľačstvo bez zjavnej duševnej poruchy 
 • účasť v bandách bez zjavnej duševnej poruchy 
 • kradnutie v obchodoch bez zjavnej duševnej poruchy 
 

Z03.3 Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby  
 

Z03.4 Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt  
 

Z03.5 Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne  choroby  
 

Z03.6 Pozorovanie pri podozrení na toxický ú činok použitej látky 
 Pozorovanie pri podozrení na 
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 • nežiaduci účinok lieku 
 • otravu  
 

Z03.8 Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a sta vy  
 

Z03.9 Pozorovanie pri podozrení na bližšie neur čené choroby a stavy  
 
Z04 VYŠETRENIE A POZOROVANIE PRE INÉ PRÍČINY 
 Zahŕňa: vyšetrenie na súdnolekárske ciele  
 

Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky 
 Nezahŕňa: prítomnosť 
  • alkoholu v krvi (R78.0) 
  • návykových látok v krvi (R78.-)  
 

Z04.1 Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode 
 Nezahŕňa: po pracovnom úraze (Z04.2)  
 

Z04.2 Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze 
 

Z04.3 Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze  
 

Z04.4 Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnen í a pokuse o znásilnenie 
 Vyšetrenie obete alebo páchateľa po údajnom znásilnení alebo pokuse o znásilnenie  
 

Z04.5 Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom po ranení 
 Vyšetrenie obete alebo páchateľa po inom zavinenom poranení  
 

Z04.6 Celkové psychiatrické vyšetrenie vyžiadané úr adne  
 

Z04.8 Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie ur čených dôvodov 
 Žiadosť o expertízu  
 

Z04.9 Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neur čených dôvodov 
 Pozorovanie NS  
 
Z08 NÁSLEDNÉ VYŠETRENIE PO LIEČBE ZHUBNÉHO NÁDORU 
 Zahŕňa: lekársky dohľad po liečení 
 Nezahŕňa: sledovanie, rekonvalescenčnú a ďalšiu lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-)  
 

Z08.0 Sledovanie po operácii zhubného nádoru  
 

Z08.1 Sledovanie po rádiolie čbe zhubného nádoru 
 Nezahŕňa: výkon rádioliečby (Z51.0) 
 

Z08.2 Sledovanie po chemoterapii pre zhubný nádor 
 Nezahŕňa: výkon chemoterapie (Z51.1)  
 

Z08.7 Sledovanie po kombinovanej lie čbe zhubného nádoru 
 

Z08.8 Sledovanie po inej lie čbe zhubného nádoru 
 

Z08.9 Sledovanie po nešpecifikovanej lie čbe zhubného nádoru  
 
Z09 NÁSLEDNÉ VYŠETRENIE PO LIEČBE INÝCH CHORÔB AKO  
 ZHUBNÝCH NÁDOROV 
 Zahŕňa: lekársky dohľad po liečení 
 Nezahŕňa: sledovanie, rekonvalescenčnú a ďalšiu lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-) 
  lekársky dohľad po liečení zhubných nádorov (Z08.-) 
  dohľad nad 
  • antikoncepciou (Z30.4 - .5) 
  • lekárskymi pomôckami (Z44 - Z46)  
 

Z09.0 Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy  
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Z09.1 Sledovanie po rádiolie čbe pre iné chorobné stavy 
 Nezahŕňa: výkon rádioliečby (Z51.0)  
 

Z09.2 Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné st avy 
 Nezahŕňa: udržiavaciu chemoterapiu (Z51.1 - .2)  
 

Z09.3 Sledovanie po psychoterapii 
 

Z09.4 Sledovanie po lie čbe zlomeniny 
 

Z09.7 Sledovanie po kombinovanej lie čbe pre iné chorobné stavy 
 

Z09.8 Sledovanie po inej lie čbe pre iné chorobné stavy 
 

Z09.9 Sledovanie po nešpecifikovanej lie čbe pre iné chorobné stavy  
 
Z10 RUTINNÁ CELKOVÁ ZDRAVOTNÁ KONTROLA DEFINOVANEJ  
 SUBPOPULÁCIE 
 Nezahŕňa: lekárske vyšetrenie na administratívne účely (Z02.-) 
 

Z10.0 Pracovnolekárske vyšetrenie 
 Nezahŕňa: lekárske vyšetrenie pred nástupom do zamestnania (Z02.1)  
 

Z10.1 Rutinná celková zdravotná kontrola obyvate ľov ústavov 
 Nezahŕňa: vyšetrenie pred prijatím do ústavu (Z02.2)  
 

Z10.2 Rutinná celková zdravotná kontrola v ozbrojen ých zložkách 
 Nezahŕňa: vyšetrenie pri odvodoch brancov (Z02.3)  
 

Z10.3 Rutinná celková zdravotná kontrola členov športových družstiev 
 Nezahŕňa: vyšetrenie pred venovaním sa športu (Z02.5) 
  krvné testy na alkohol a návykové látky (Z04.0)  
 

Z10.8 Iná rutinná celková zdravotná kontrola ur čitej skupiny obyvate ľstva 
 Školské deti 
 Študenti  
 
Z11 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA INFEK ČNÉ  
 A PARAZITÁRNE CHOROBY  
 

Z11.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na črevné infek čné choroby 
 

Z11.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na p ľúcnu tuberkulózu 
 

Z11.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakter iálne choroby  
 

Z11.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na infek čné choroby s prevažne sexuálnym  
 spôsobom prenášania  
 

Z11.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humá nnej imunodeficiencie [HIV] 
 

Z11.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné víruso vé choroby 
 Nezahŕňa: vírusové črevné choroby (Z11.0)  
 

Z11.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protoz oárne choroby a helmintózy 
 Nezahŕňa: protozoárne črevné choroby (Z11.0)  
 

Z11.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infek čné a parazitárne choroby 
 Chlamýdiové choroby 
 Ricketsiové choroby 
 Spirochétové choroby 
 Mykózy choroby 
 

Z11.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie ne určené infek čné a parazitárne  
 choroby  
 
Z12 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA NÁDOROVÉ  
 CHOROBY  
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Z12.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor žalú dka 
 

Z12.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor čreva  
 

Z12.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dých acích orgánov  
 

Z12.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prsn íka 
 Nezahŕňa: rutinnú mamografiu (Z01.6)  
 

Z12.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor kr čka maternice 
 Nezahŕňa: keď ide o rutinný test alebo súčasť celkového gynekologického vyšetrenia 
  (Z01.4)  
 

Z12.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor pros taty 
 

Z12.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor mo čového mechúra 
 

Z12.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lok alizované inde 
 

Z12.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie ne určený nádor  
 
Z13 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA INÉ CHOROBY  
 A PORUCHY 
 

Z13.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na krvné chor oby a choroby krvotvorných  
 orgánov a ur čité poruchy imunitného systému  
 

Z13.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na diabetes m ellitus 
 

Z13.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy vý živy 
 

Z13.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné po ruchy a poruchy správania 
 Alkoholizmus 
 Depresia 
 Mentálna retardácia  
 

Z13.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na ur čité vývinové poruchy v detstve 
 Vývinové chyby v ranom detstve 
 Nezahŕňa: rutinné testy vývinu dojčiat a detí (Z00.1)  
 

Z13.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie o čných a ušných chorôb  
 

Z13.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie srdcovocievny ch chorôb  
 

Z13.7 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vrodené ch yby, deformácie a  
 chromozómové anomálie  
 

Z13.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližši e určené choroby a poruchy 
 Choroba zubov 
 Endokrinné a metabolické poruchy 
 Nezahŕňa: diabetes mellitus (Z13.1)  
 

Z13.9 Bližšie neur čené špeciálne skríningové vyšetrenie  
 
 

OSOBY S POTENCIÁLNYM OHROZENÍM ZDRAVIA  
CHYTĽAVÝMI CHOROBAMI (Z20 - Z29)  
 
Z20 KONTAKT ALEBO OHROZENIE INFEK ČNÝMI CHOROBAMI  
 

Z20.0 Kontakt alebo ohrozenie črevnými infek čnými chorobami  
 

Z20.1 Kontakt alebo ohrozenie tuberkulózou  
 

Z20.2 Kontakt alebo ohrozenie infek čnými chorobami s prevažne sexuálnym  
 spôsobom prenášania  
 

Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 
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Z20.4 Kontakt alebo ohrozenie ružienkou 
 

Z20.5 Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou   
 

Z20.6 Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imun odeficiencie [HIV] 
 Nezahŕňa: bezpríznakový stav infekcie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] (Z21) 
 

Z20.7 Kontakt alebo ohrozenie pedikulózou (zavšiven ím), akariózou a iným  
 zamorením  
 

Z20.8 Kontakt alebo ohrozenie inými chyt ľavými chorobami  
 

Z20.9 Kontakt alebo ohrozenie bližšie neur čenou chyt ľavou chorobou  
 
Z21 BEZPRÍZNAKOVÝ STAV INFEKCIE VÍRUSOM ĽUDSKEJ  
 IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI [HIV] 
 Pozitivita HIV NS 
 Nezahŕňa: kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] (Z20.6) 
  syndróm získanej imunodeficiencie [HIV] (B20 - B24) 
  laboratórny dôkaz vírusu humánnej imunodeficiencie [HIV] (R75)  
 
Z22 NOSIČ INFEKČNEJ CHOROBY 
 Zahŕňa: podozrenie na nosičstvo 
 

Z22.0 Nosi č brušného týfusu 
 

Z22.1 Nosi č inej črevnej infek čnej choroby 
 

Z22.2 Nosi č záškrtu  
 

Z22.3 Nosi č inej bližšie ur čenej bakteriálnej infekcie 
 Bakteriálna choroba vyvolaná 
 • meningokokmi 
 • stafylokokmi 
 • streptokokmi  
 

Z22.4 Nosi č infek čnej choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenášani a 
 Gonorea 
 Syfilis  
 

Z22.5 Nosi č vírusovej hepatitídy 
 Nosič povrchového antigénu hepatitídy B [HBsAg] 
 

Z22.6 Nosi č humánneho T-lymfotropného vírusu 1. typu  [HTLV-1]  
 

Z22.8 Nosi č inej infek čnej choroby 
 

Z22.9 Nosi č bližšie neur čenej infek čnej choroby  
 
Z23 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI JEDNOTLIVÝM BAKTERIÁLNYM  
 CHOROBÁM 
 Nezahŕňa: imunizáciu 
  • proti kombinácii chorôb (Z27.-) 
  • nevykonanú (Z28.-)  
 

Z23.0 Potreba imunizácie proti samej cholere 
 

Z23.1 Potreba imunuzácie proti týfusu - paratýfusu 
 

Z23.2 Potreba imunizácie proti tuberkulóze [BCG] 
 

Z23.3 Potreba imunizácie proti moru 
 

Z23.4 Potreba imunizácie proti tularémii 
 

Z23.5 Potreba imunizácie proti samému tetanu 
 

Z23.6 Potreba imunizácie proti samému záškrtu 
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Z23.7 Potreba imunizácie proti samému divému kaš ľu 
 

Z23.8 Potreba štepenia proti inej jednotlivej bakter iálnej chorobe  
 
Z24 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI URČITÝM JEDNOTLIVÝM  
 VÍRUSOVÝM CHOROBÁM 
 Nezahŕňa: imunizáciu 
  • proti kombinácii chorôb (Z27.-) 
  • nevykonanú (Z28.-)  
 

Z24.0 Potreba imunizácie proti poliomyelitíde 
 

Z24.1 Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu moz gu prenášanému  
 článkonožcami  
 

Z24.2 Potreba imunizácie proti besnote 
 

Z24.3 Potreba imunizácie proti žltej zimnici 
 

Z24.4 Potreba imunizácie proti samým osýpkam 
 

Z24.5 Potreba imunizácie proti samej ružienke 
 

Z24.6 Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde  
 
Z25 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI INÝM JEDNOTLIVÝM  
 VÍRUSOVÝM CHOROBÁM 
 Nezahŕňa: štepenie 
  • proti kombinácii chorôb (Z27.-) 
  • nevykonané (Z28.-)  
 

Z25.0 Potreba imunizácie proti samému mumpsu 
 

Z25.1 Potreba imunizácie proti chrípke 
 

Z25.8 Potreba štepenia proti inej bližšie ur čenej jednotlivej vírusovej chorobe  
 
Z26 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI INÝM JEDNOTLIVÝM  
 INFEKČNÝM CHOROBÁM 
 Nezahŕňa: štepenie 
  • proti kombinácii chorôb (Z27.-) 
  • nevykonané (Z28.-)  
 

Z26.0 Potreba imunizácie proti leišmanióze 
 

Z26.8 Potreba štepenia proti inej bližšie ur čenej jednotlivej infek čnej chorobe  
 

Z26.9 Potreba štepenia proti bližšie neur čenej infek čnej chorobe 
 Potreba imunizácie NS  
 
Z27 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI KOMBINÁCIÁM INFEK ČNÝCH  
 CHORÔB 
 Nezahŕňa: nevykonané štepenie (Z28.-)  
 

Z27.0 Potreba imunizácie proti cholere s týfusom - p aratýfusom [cholera + TAB] 
 

Z27.1 Potreba kombinovanej imunizácie proti záškrtu - tetanu - divému kaš ľu [DTP] 
 

Z27.2 Potreba imunizácie proti záškrtu - tetanu - di vému kaš ľu s týfusom -  
 paratýfusom [DTP + TAB] 
 

Z27.3 Potreba imunizácie proti záškrtu - tetanu - di vému kaš ľu s poliomyelitídou  
 [DTP + polio] 
 

Z27.4 Potreba imunizácie proti osýpkam - zápalu príu šníc - ružienke [MMR] 
 

Z27.8 Potreba štepenia proti iným kombináciám infek čných chorôb 
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Z27.9 Potreba štepenia proti bližšie neur čeným kombináciám infek čných chorôb  
 
Z28 NEVYKONANÁ IMUNIZÁCIA 
 

Z28.0 Nevykonané štepenie pre kontraindikáciu 
 

Z28.1 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod  
 tlakom okolia  
 

Z28.2 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neur čených  
 dôvodov 
 

Z28.8 Nevykonané štepenie pre iné bližšie ur čené dôvody  
 

Z28.9 Nevykonané štepenie pre bližšie neur čený dôvod  
 
Z29 POTREBA INÝCH PREVENTÍVNYCH POSTUPOV 
 Nezahŕňa: desenzibilizáciu na alergény (Z51.6) 
  profylaktický chirurgický zákrok (Z40.-)  
 

Z29.0 Izolácia 
 Izolácia na ochranu osoby pred jej okolím alebo izolácia jednotlivca po kontakte s chorým  
 na infekčnú chorobu  
 

Z29.1 Profylaktická imunoterapia 
 Podanie gamaglobulínu  
 

Z29.2 Iná profylaktická chemoterapia 
 Chemoprofylaxia 
 Profylaktické podanie antibiotík  
 

Z29.8 Iné bližšie ur čené profylaktické postupy 
 

Z29.9 Bližšie neur čené profylaktické postupy  
 
 

OSOBY NAVŠTEVUJÚCE ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY  
V SÚVISLOSTI S REPRODUKCIOU (Z30 - Z39)  
 
Z30 USMERNENIE ANTIKONCEPCIE  
 

Z30.0 Všeobecná poradenská činnos ť a usmernenie antikoncepcie 
 Porada o plánovanom rodičovstve NS 
 Prvé predpísanie antikoncepčných prostriedkov  
 

Z30.1 Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncep čného telieska  
 

Z30.2 Sterilizácia 
 Prijatie na prerušenie vajíčkovodov alebo semenovodu  
 

Z30.3 Prerušenie ťarchavosti 
 Regulovanie menštruácie  
 

Z30.4 Dohľad nad orálnymi kontraceptívami 
 Opakované predpísanie antikoncepčných tabletiek alebo iných prostriedkov antikoncepcie 
 Rutinné vyšetrenie udržiavania antikoncepcie  
 

Z30.5 Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncep čným telieskom 
 Kontrola, opätovné zavedenie alebo vyňatie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska  
 

Z30.8 Iné usmernenie antikoncepcie 
 Spermiogram po vazektómii  
 

Z30.9 Bližšie neur čené usmernenie antikoncepcie  
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Z31 VYŠETROVANIE A LIEČENIE PORÚCH FERTILITY 
 Nezahŕňa: komplikácie v súvislosti s umelým oplodnením (N98.-) 
 

Z31.0 Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádza júcej sterilizácii 
 

Z31.1 Umelé oplodnenie 
 

Z31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke) 
 Prijatie na získanie vajíčka alebo na implantáciu  
 

Z31.3 Iné asistované metódy oplodnenia  
 

Z31.4 Vyšetrenie a testovanie fertility 
 Insuflácia vajíčkovodu 
 Spermiogram 
 Nezahŕňa: spermiogram po vazektómii (Z30.8)  
 

Z31.5 Porada u genetika 
 

Z31.6 Všeobecné poradenstvo a inštrukcia v otázke fe rtility 
 

Z31.8 Iný postup podporujúci fertilitu 
 

Z31.9 Bližšie neur čený postup podporujúci fertilitu  
 
Z32 VYŠETRENIE A TEST NA ŤARCHAVOSŤ  
 

Z32.0 Ešte nepotvrdená ťarchavos ť 
 

Z32.1 Potvrdená ťarchavos ť  
 
Z33 NÁHODNÁ ŤARCHAVOSŤ 
 Ťarchavosť NS  
 
Z34 DOHĽAD NAD PRIEBEHOM NORMÁLNEJ ŤARCHAVOSTI  
 

Z34.0 Dohľad nad normálnou prvou ťarchavos ťou 
 

Z34.8 Dohľad nad inou normálnou ťarchavos ťou 
 

Z34.9 Dohľad nad bližšie neur čenou normálnou ťarchavos ťou  
 
Z35 DOHĽAD NAD RIZIKOVOU ŤARCHAVOSŤOU 
 

Z35.0 Dohľad nad ťarchavos ťou s anamnézou neplodnosti 
 

Z35.1 Dohľad nad ťarchavos ťou s potratom v anamnéze 
 Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou 
 • mola hydatidosa 
 • mola vesicularis 
 Nezahŕňa: ženu s habituálnymi potratmi 
  • starostlivosť počas ťarchavosti (O26.2) 
  • bez súčasnej ťarchavosti (N96)  
 

Z35.2 Dohľad nad ťarchavos ťou s inou patologickou pôrodníckou anamnézou 
 Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou 
 • stavov zatriediteľných podľa O10 - O92 
 • smrť novorodenca 
 • narodenie mŕtveho plodu  
 

Z35.3 Dohľad nad ťarchavos ťou s anamnézou nedostato čnej prenatálnej  
 starostlivosti 
 Ťarchavosť 
 • zatajená 
 • skrytá  
 

Z35.4 Dohľad nad ťarchavos ťou mnohorodi čky 
 Nezahŕňa: bez súčasnej ťarchavosti (Z64.1)  
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Z35.5 Dohľad nad staršou prvorodi čkou 
 

Z35.6 Dohľad nad ve ľmi mladou prvorodi čkou 
 

Z35.7 Dohľad nad rizikovou ťarchavos ťou v dôsledku sociálnych problémov  
 

Z35.8 Dohľad nad inou rizikovou ťarchavos ťou 
 

Z35.9 Dohľad nad bližšie neur čenou rizikovou ťarchavos ťou  
 
Z36 PREDPÔRODNÝ SKRÍNING 
 Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri prenatálnom vyšetrení matky (O28.-) 
  rutinnú prenatálnu starostlivosť (Z34 - Z35)  
 

Z36.0 Prenatálny skríning chromozómových anomálií 
 Pomocou 
 • amniocentézy 
 • vaginálneho odberu vzorky placenty  
 

Z36.1 Prenatálny skríning zvýšenej hladiny alfafetop roteínu 
 

Z36.2 Iný prenatálny skríning pomocou amniocentézy 
 

Z36.3 Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami  
 

Z36.4 Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu  ultrazvukom a inými  
 fyzikálnymi metódami  
 

Z36.5 Prenatálny skríning izoimunizácie 
 

Z36.8 Iný prenatálny skríning 
 Skríning hemoglobinopatie  
 

Z36.9 Bližšie neur čený prenatálny skríning  
 
Z37 VÝSLEDOK PÔRODU 
 Poznámka:  Túto kategóriu treba použiť ako doplnkový kód na označenie výsledku  
  pôrodu do protokolu rodičky  
 

Z37.0 Jedno živonarodené die ťa 
 

Z37.1 Mŕtvonarodené die ťa 
 

Z37.2 Živonarodené dvoj čatá 
 

Z37.3 Dvoj čatá, jedno živonarodené, jedno m ŕtvonarodené 
 

Z37.4 Mŕtvonarodené dvoj čatá 
 

Z37.5 Iný viacpo četný pôrod, všetky deti živonarodené 
 

Z37.6 Iný viacpo četný pôrod, niektoré z detí živonarodené 
 

Z37.7 Iný viacpo četný pôrod, všetky deti m ŕtvonarodené 
 

Z37.9 Bližšie neur čený výsledok pôrodu 
 Viacpočetný pôrod NS 
 Pôrod jedného dieťaťa NS  
 
Z38 ŽIVONARODENÉ DETI PODĽA MIESTA NARODENIA  
 

Z38.0 Jediné die ťa narodené v nemocnici 
 

Z38.1 Jediné die ťa narodené mimo nemocnice 
 

Z38.2 Jediné die ťa, bližšie neur čené miesto narodenia 
 Živonarodené dieťa NS 
 

Z38.3 Dvoj čatá narodené v nemocnici 
 

Z38.4 Dvoj čatá narodené mimo nemocnice 
 

Z38.5 Dvoj čatá, neur čené miesto narodenia 
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Z38.6 Iný viacpo četný pôrod v nemocnici 
 

Z38.7 Iný viacpo četný pôrod mimo nemocnice 
 

Z38.8 Iný viacpo četný pôrod, bližšie neur čené miesto narodenia  
 
Z39 POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ A VYŠETRENIE  
 

Z39.0 Starostlivos ť a vyšetrovanie ihne ď po pôrode 
 Starostlivosť a pozorovanie pri nekomplikovaných pôrodoch 
 Nezahŕňa: starostlivosť pri popôrodných komplikáciách pozri Abecedný zoznam  
 

Z39.1 Starostlivos ť a vyšetrovanie matky po čas laktácie 
 Dohľad nad laktáciou 
 Nezahŕňa: poruchy laktácie (O92.-)  
 

Z39.2 Rutinné sledovanie po pôrode  
 
 

OSOBY, KTORÉ NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY  
KVÔLI KONKRÉTNYM VÝKONOM A ZDRAVOTNEJ  
STAROSTLIVOSTI (Z40 - Z54)  
Poznámka: Položky Z40 - Z54 sa majú používať na označenie dôvodu starostlivosti. Môžu sa používať  
 pri pacientoch, ktorí sa už liečili pre nejakú chorobu alebo poranenie, ale ktorí potrebujú  
 ďalšie sledovanie alebo profylaktickú starostlivosť, starostlivosť v rekonvalescencii alebo  
 konsolidáciu výsledkov liečby, riešenie zvyškových stavov a prevenciu recidívy patologického  
 stavu.  
Nezahŕňa: následné vyšetrenie kvôli lekárskemu dohľadu po liečení (Z08 - Z09)  
 
Z40 PROFYLAKTICKÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK 
 

Z40.0 Profylaktický opera čný zákrok pre ohrozenie zhubným nádorom 
 Prijatie na chirurgické oddelenie kvôli profylaktickému vybratiu orgánu  
 

Z40.8 Iný profylaktický opera čný zákrok 
 

Z40.9 Neurčený profylaktický opera čný zákrok  
 
Z41 VÝKONY Z INÝCH DÔVODOV AKO ZO ZDRAVOTNEJ INDIKÁCIE  
 

Z41.0 Transplantácia vlasov  
 

Z41.1 Iná plastická operácia pre neprijate ľnú kozmetickú chybu 
 Prsníkový implantát 
 Nezahŕňa: plastickú a rekonštrukčnú operáciu po zahojenom poranení alebo operácii 
  (Z42.-)  
 

Z41.2 Rutinná a rituálna obriezka 
 

Z41.3 Prepichnutie uší 
 

Z41.8 Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutic ké dôvody 
 

Z41.9 Bližšie neur čené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôv ody  
 
Z42 NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOS Ť NA PLASTICKEJ CHIRURGII 
 Zahŕňa: plastickú a rekonštrukčnú operáciu po zahojenom poranení alebo operácii 
  úpravu zjazveného tkaniva 
 Nezahŕňa: plastickú operáciu 
  • ako liečbu čerstvého poranenia - kóduje sa podľa príslušného poranenia 
  - pozri Abecedný zoznam 
  • pre kozmeticky neprijateľnú chybu (Z41.1)  
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Z42.0 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu hlavy a krku  
 

Z42.1 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu prsníka 
 

Z42.2 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu  
 

Z42.3 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu hornej kon čatiny  
 

Z42.4 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu dolnej kon čatiny  
 

Z42.8 Následná starostlivos ť zahŕňajúca plastickú operáciu inej časti tela  
 

Z42.9 Následná starostlivos ť zahŕňajúca bližšie neur čenú plastickú operáciu  
 
Z43 OŠETROVANIE UMELÝCH VYÚSTENÍ 
 Zahŕňa:  zatvorenie 
  zavedenie sond alebo dilatátorov 
  úpravu 
  odstránenie katétra 
  toaletu alebo očistenie 
 Nezahŕňa:  existenciu umelého vyústenia bez potreby 
  starostlivosti (Z93.-) 
  komplikácie vonkajšieho otvoru (J95.0, K91.4, N99.5) 
  vyskúšanie a prispôsobenie pomôcok (Z44 - Z46)  
 

Z43.0 Ošetrovanie tracheostómie 
 

Z43.1 Ošetrovanie gastrostómie 
 

Z43.2 Ošetrovanie ileostómie 
 

Z43.3 Ošetrovanie kolostómie 
 

Z43.4 Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy 
 

Z43.5 Ošetrovanie cystostómie 
 

Z43.6 Ošetrovanie iných umelých vyústení mo čovej sústavy 
 Nefrostómia 
 Ureterostómia 
 Uretrostómia  
 

Z43.7 Ošetrovanie umelej pošvy 
 

Z43.8 Ošetrovanie iných umelých vyústení 
 

Z43.9 Ošetrovanie bližšie neur čených umelých vyústení  
 
Z44 SKÚŠANIE A PRISPÔSOBOVANIE VONKAJŠEJ PROTETICKEJ  
 POMÔCKY 
 Nezahŕňa: prítomnosť protetických pomôcok (Z97.-)  
 

Z44.0 Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej kon čatiny (kompletná) ( čiasto čná) 
 

Z44.1 Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej kon čatiny (kompletná) ( čiasto čná) 
 

Z44.2 Skúšanie a prispôsobovanie o čnej protézy 
 Nezahŕňa: mechanickú komplikáciu očnej protézy (T85.3) 
 

Z44.3 Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy p rsníka 
 

Z44.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších pr otetických pomôcok  
 

Z44.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neur čenej vonkajšej protetickej pomôcky  
 
Z45 PRISPÔSOBOVANIE A UDRŽIAVANIE IMPLANTOVANEJ  
 POMÔCKY 
 Nezahŕňa:  poruchu funkcie alebo iné komplikácie pomôcky - pozri Abecedný zoznam 
  prítomnosť protetických alebo iných pomôcok (Z95 - Z97)  
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Z45.0 Prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátor a 
 Kontrola a testovanie pulzového generátora [batérie] 
 

Z45.1 Prispôsobovanie a udržiavanie infúznej pumpy 
 

Z45.2 Prispôsobovanie a udržiavanie cievneho prístup u 
 

Z45.3 Prispôsobovanie a udržiavanie implantovaného p očúvacieho prístroja 
 Prístroj na kostné vedenie 
 Kochleárny prístroj 
 

Z45.8 Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantova ných pomôcok 
 

Z45.9 Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neur čenej implantovanej pomôcky  
 
Z46 SKÚŠANIE A PRISPÔSOBOVANIE INÝCH POMÔCOK 
 Nezahŕňa:  len opakované vydanie receptu (Z76.0) 
  poruchu funkcie alebo iné komplikácie pomôcky - pozri Abecedný zoznam 
  prítomnosť protetických a iných pomôcok (Z95 - Z97)  
 

Z46.0 Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontakt ných šošoviek 
 

Z46.1 Skúšanie a prispôsobovanie po čúvacej pomôcky 
 

Z46.2 Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkaj úcich sa nervového systému  
 a zmyslových orgánov 
 

Z46.3 Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky 
 

Z46.4 Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôc ky 
 

Z46.5 Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok  
 

Z46.6 Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôco k 
 

Z46.7 Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôc ok 
 Ortopedická (ý) : 
 • podpera 
 • sadrový obväz 
 • korzet 
 • obuv  
 

Z46.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie ur čených pomôcok 
 Kolieskové kreslo  
 

Z46.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neur čenej pomôcky  
 
Z47 INÁ NÁSLEDNÁ ORTOPEDICKÁ STAROSTLIVOS Ť 
 Nezahŕňa: starostlivosť zahŕňajúca rehabilitačné postupy (Z50.-) 
  chybná funkcia vnútorných ortopedických pomôcok, implantátov a štepov   
  (T84.-) 
  následné sledovanie po liečbe zlomeniny (Z09.4)  
 

Z47.0 Následná starostlivos ť zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy a inej vnútornej  
 fixa čnej pomôcky 
 Odstránenie 
 • klincov 
 • dláh 
 • drôtov 
 • skrutiek 
 Nezahŕňa:  odstránenie vonkajšej fixačnej pomôcky (Z47.8)  
 

Z47.8 Iná bližšie ur čená následná ortopedická starostlivos ť 
 Výmena, kontrola alebo odstránenie 
 • vonkajšej fixačnej alebo trakčnej pomôcky 
 • sadrového obväzu  
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Z47.9 Bližšie neur čená následná ortopedická starostlivos ť  
 
Z48 INÁ NÁSLEDNÁ CHIRURGICKÁ STAROSTLIVOS Ť 
 Nezahŕňa: ošetrovanie umelých vyústení (Z43.-) 
  skúšanie a prispôsobovanie pomôcok (Z44 - Z46) 
  následné vyšetrenie po  
  • operačnom zákroku (Z09.0) 
  • liečbe zlomeniny (Z09.4) 
  následná ortopedická starostlivosť (Z47.-)  
 

Z48.0 Starostlivos ť o obväzy a sutúry 
 Výmena obväzov 
 Odstránenie sutúr  
 

Z48.8 Iná bližšie ur čená starostlivos ť po operácii 
 

Z48.9 Bližšie neur čená následná chirurgická starostlivos ť  
 
Z49 STAROSTLIVOSŤ S POUŽITÍM DIALÝZY 
 Zahŕňa: prípravu na dialýzu a liečenie 
 Nezahŕňa: výkon dialýzy (Z99.2)  
 

Z49.0 Starostlivos ť počas prípravy na dialýzu 
 

Z49.1 Mimotelová dialýza 
 Dialýza (obličková) NS  
 

Z49.2 Iná dialýza 
 Peritoneálna dialýza  
 
Z50 STAROSTLIVOSŤ S POUŽITÍM REHABILITA ČNÝCH VÝKONOV 
 Nezahŕňa: poradenstvo (Z70 - Z71)  
 

Z50.0 Rehabilitácia pri srdcových chorobách 
 

Z50.1 Iná fyzikálna lie čba 
 Liečebné a nápravné cvičenia  
 

Z50.2 Rehabilitácia pri alkoholizme 
 

Z50.3 Rehabilitácia pri drogovej závislosti 
 

Z50.4 Psychoterapia nezaradená inde 
 

Z50.5 Liečba reči 
 

Z50.6 Ortopedické cvi čenia 
 

Z50.7 Liečba prácou a pracovná (profesná) rehabilitácia nezat riedená inde  
 

Z50.8 Starostlivos ť zahŕňajúca iné rehabilita čné procedúry 
 Rehabilitácia pri abúze tabaku 
 Cvičenie každodenných činností [ADL] NS  
 

Z50.9 Starostlivos ť zahŕňajúca bližšie neur čené rehabilita čné procedúry 
 Rehabilitácia NS  
 
Z51 INÁ LEKÁRSKA STAROSTLIVOS Ť 
 Nezahŕňa: následné vyšetrenie po liečbe (Z08 - Z09)  
 

Z51.0 Rádioterapia 
 

Z51.1 Chemoterapia nádoru 
 

Z51.2 Iná chemoterapia 
 Udržiavacia chemoterapia NS 
 Nezahŕňa: profylaktickú chemoterapiu s cieľom imunizácie (Z23 - Z27, Z29.- )  
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Z51.3 Transfúzia krvi bez udania diagnózy 
 

Z51.4 Prípravná starostlivos ť pred následnou lie čbou nezatriedená inde 
 Nezahŕňa: starostlivosť v príprave na dialýzu (Z49.0)  
 

Z51.5 Paliatívna starostlivos ť 
 

Z51.6 Desenzibilizácia na alergény  
 

Z51.8 Iná bližšie ur čená lekárska starostlivos ť 
 Nezahŕňa: prázdninovú starostlivosť (Z75.5)  
 

Z51.9 Bližšie neur čená lekárska starostlivos ť  
 
Z52 DARCOVIA ORGÁNOV A TKANÍV 
 Nezahŕňa: vyšetrenie potenciálneho darcu (Z00.5)  
 

Z52.0 Darca krvi 
 

Z52.1 Darca kože 
 

Z52.2 Darca kosti 
 

Z52.3 Darca kostnej drene 
 

Z52.4 Darca obli čky 
 

Z52.5 Darca rohovky 
 

Z52.8 Darca iného orgánu a tkaniva 
 

Z52.9 Darca bližšie neur čeného orgánu a tkaniva 
 Darca NS  
 
Z53 OSOBY, KTORÉ NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY KVÔLI  
 URČITÝM NEUSKUTOČNENÝM VÝKONOM  
 Nezahŕňa: nevykonanú imunizáciu (Z28.-) 
 

Z53.0 Výkon sa neuskuto čnil pre kontraindikáciu 
 

Z53.1 Výkon sa neuskuto čnil z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a nátlak  
 okolia  
 

Z53.2 Výkon sa neuskuto čnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neur čené  
 príčiny  
 

Z53.8 Výkon sa neuskuto čnil pre iné prí činy  
 

Z53.9 Výkon sa neuskuto čnil pre bližšie neur čenú prí činu  
 
Z54 REKONVALESCENCIA 
 

Z54.0 Rekonvalescencia po operácii 
 

Z54.1 Rekonvalescencia po rádioterapii 
 

Z54.2 Rekonvalescencia po chemoterapii 
 

Z54.3 Rekonvalescencia po psychoterapii 
 

Z54.4 Rekonvalescencia po lie čení zlomeniny 
 

Z54.7 Rekonvalescencia po kombinovanom lie čení 
 Rekonvalescencia po akejkoľvek kombinácii liečebných postupov zatriedených pod Z54.0 - .4  
 

Z54.8 Rekonvalescencia po inom lie čení 
 

Z54.9 Rekonvalescencia po bližšie neur čenom lie čení  
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OSOBY S POTENCIÁLNYMI ZDRAVOTNÝMI RIZIKAMI  
V SÚVISLOSTI SO SOCIOEKONOMICKÝMI  
A PSYCHOSOCIÁLNYMI OKOLNOSŤAMI (Z55 - Z65)  
 
Z55 PROBLÉMY SÚVISIACE SO VZDELANÍM A GRAMOTNOS ŤOU 
 Nezahŕňa: poruchy psychického vývinu (F80 - F89)  
 

Z55.0 Negramotnos ť a nízky stupe ň gramotnosti 
 

Z55.1 Nedostupné a nedosiahnute ľné školovanie 
 

Z55.2 Nezvládnutie skúšok 
 

Z55.3 Neprospievanie v škole 
 

Z55.4 Neprispôsobivos ť pri vyu čovaní a konflikty s u čiteľmi a spolužiakmi 
 

Z55.8 Iné problémy so školovaním a gramotnos ťou 
 Neprimerané vyučovanie  
 

Z55.9 Bližšie neur čené problémy so školovaním a s gramotnos ťou  
 
Z56 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZAMESTNANÍM  
 A NEZAMESTNANOSŤOU 
 Nezahŕňa: profesionálne vystavenie rizikovým faktorom (Z57.-) 
  problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou (Z59.-)  
 

Z56.0 Bližšie neur čená nezamestnanos ť 
 

Z56.1 Zmena zamestnania 
 

Z56.2 Hrozba straty zamestnania 
 

Z56.3 Zaťažujúci pracovný režim 
 

Z56.4 Konflikt s predstaveným a spolupracovníkmi 
 

Z56.5 Nevhodná práca 
 Sťažené podmienky v práci  
 

Z56.6 Iné fyzické a duševné pre ťaženie z práce 
 

Z56.7 Iné a bližšie neur čené problémy súvisiace so zamestnaním  
 
Z57 RIZIKOVÉ FAKTORY NA PRACOVISKU  
 

Z57.0 Profesionálne vystavenie hluku 
 

Z57.1 Profesionálne vystavenie ioniza čnému žiareniu 
 

Z57.2 Profesionálne vystavenie prachu 
 

Z57.3 Profesionálne vystavenie iným zne čisťujúcim látkam v ovzduší 
 

Z57.4 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v po ľnohospodárstve 
 Tuhé látky, tekutiny, plyny a výpary  
 

Z57.5 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iný ch priemyselných odvetviach 
 Tuhé látky, tekutiny, plyny a výpary  
 

Z57.6 Profesionálne vystavenie extrémnej teplote 
 

Z57.7 Profesionálne vystavenie vibráciám 
 

Z57.8 Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktor om 
 

Z57.9 Profesionálne vystavenie bližšie neur čenému rizikovému faktoru  
 
Z58 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM 
 Nezahŕňa: profesionálne vystavenie (Z57.-)  
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Z58.0 Vystavenie hluku 
 

Z58.1 Vystavenie zne čistenému ovzdušiu 
 

Z58.2 Vystavenie zne čistenej vode 
 

Z58.3 Vystavenie zne čistenej pôde 
 

Z58.4 Vystavenie žiareniu 
 

Z58.5 Vystavenie inému zne čisteniu 
 

Z58.6 Nedostato čné zásobovanie pitnou vodou 
 Nezahŕňa: následky smädu (T73.1)  
 

Z58.8 Iné problémy súvisiace so životným prostredím  
 

Z58.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci so životným prostredím  
 
Z59 PROBLÉMY SÚVISIACE S BÝVANÍM A EKONOMICKÝMI  
 OKOLNOSŤAMI 
 Nezahŕňa: nedostatočné zásobovanie pitnou vodou (Z58.6)  
 

Z59.0 Bezdomovec 
 

Z59.1 Neprimerané bývanie 
 Bez kúrenia 
 Nedostatok priestoru 
 Technické nedostatky v údržbe 
 Neprimerané okolie 
 Nezahŕňa: problémy súvisiace so životným prostredím (Z58.-)  
 

Z59.2 Nezhody so susedmi, nájomníkmi a vlastníkom 
 

Z59.3 Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zari adení 
 Obyvateľ internátnej školy 
 Nezahŕňa: ústavnú výchovu (Z62.2)  
 

Z59.4 Nedostatok primeranej potravy 
 Nezahŕňa: následky hladovania (T73.0) 
  neprimeranú stravu alebo stravovacie návyky (Z72.4) 
  podvýživu (E40 - E46)  
 

Z59.5 Extrémna bieda 
 

Z59.6 Nízky príjem 
 

Z59.7 Nedostato čné sociálne poistenie a sociálna starostlivos ť 
 

Z59.8 Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomicko u situáciou 
 Vyvlastnenie pre nesplatenie dlhu 
 Bývanie na laze 
 Problémy s veriteľmi  
 

Z59.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situá ciou  
 
Z60 PROBLÉMY SÚVISIACE SO SOCIÁLNYM PROSTREDÍM 
 

Z60.0 Problémy s prispôsobením sa zmenám životného c yklu 
 Prispôsobenie sa penzijnému veku 
 Syndróm prázdneho rodinného hniezda  
 

Z60.1 Atypická rodi čovská situácia 
 Problémy súvisiace s výchovou detí jedným rodičom alebo s inou situáciou okrem výchovy  
 spolužijúcimi biologickými rodičmi  
 

Z60.2 Osamelo žijúca osoba 
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Z60.3 Ťažkosti s kultúrnou asimiláciou 
 Migrácia 
 Zmena sociálneho prostredia  
 

Z60.4 Spolo čenské vytvorenie a odvrhnutie 
 Vylúčenie a odvrhnutie na základe osobných charakteristík, ako nezvyčajný výzor, choroba  
 alebo správanie 
 Nezahŕňa: rasovú alebo náboženskú diskrimináciu (Z60.5)  
 

Z60.5 Diskriminácia a perzekúcia 
 Perzekúcia alebo diskriminácia pociťovaná alebo skutočná na podklade príslušnosti k určitej  
 skupine (určenej farbou kože, náboženstvom, etnickým pôvodom) a nie osobnostných  
 charakteristík. 
 Nezahŕňa: spoločenské vytvorenie a odvrhnutie (Z60.4)  
 

Z60.8 Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredí m 
 

Z60.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci so sociálnym prostredím  
 
Z61 PROBLÉMY SÚVISIACE S NEGATÍVNYMI ZÁŽITKAMI  
 V DETSTVE 
 Nezahŕňa: týranie v detstve (T74.-)  
 

Z61.0 Strata objektu lásky v detstve 
 Strata úzkeho emočného vzťahu, napr. s rodičmi, súrodencom, veľmi dobrým priateľom  
 alebo obľúbeným domácim zvieraťom, v dôsledku smrti, trvalého odchodu alebo odvrhnutia.  
 

Z61.1 Strata domova v detstve 
 Prijatie do detského domova, nemocnice alebo iného ústavu vedúce k psychosociálnemu  
 stresu alebo nedobrovoľná dlhotrvajúca aktivita mimo domova. 
 

Z61.2 Zmena podoby rodinných vz ťahov v detstve 
 Príchod novej osoby do rodiny s následným narušením vzťahov dieťaťa. Môže to byť nové  
 manželstvo rodiča alebo narodenie súrodenca.  
 

Z61.3 Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve 
 Udalosti vedúce u dieťaťa k negatívnemu prehodnoteniu vlastnej osoby. Zlyhanie pri úlohách  
 s vysokou osobnou zaangažovanosťou. Odhalenie hanebnej alebo stigmatizujúcej udalosti  
 týkajúcej sa vlastnej osoby alebo rodiny. Ponižujúce zážitky.  
 

Z61.4 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužit ím die ťaťa osobou z okruhu  
 primárnej starostlivosti 
 Problémy súvisiace s akoukoľvek formou fyzického kontaktu medzi dospelým členom  
 domácnosti dieťaťa a dieťaťom, ktorý viedol k sexuálnemu podráždeniu bez ohľadu na  
 ochotu alebo neochotu dieťaťa k sexuálnym aktom (napr. každý genitálny kontakt,  
 manipulácia alebo úmyselné odhaľovanie prsníkov alebo pohlavných orgánov).  
 

Z61.5 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužit ím die ťaťa osobou mimo  
 okruhu primárnej starostlivosti 
 Problémy súvisiace s kontaktom alebo pokusom o kontakt s prsníkmi alebo pohlavnými  
 orgánmi dieťaťa, prípadne druhej osoby; sexuálna expozícia v tesnej blízkosti alebo pokus  
 o vyzlečenie alebo zvedenie dieťaťa podstatne staršou osobou mimo rodiny dieťaťa buď  
 na základe postavenia tejto osoby, prípadne proti vôli dieťaťa.  
 

Z61.6 Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužití m die ťaťa 
 Problémy súvisiace s incidentmi, pri ktorých bolo dieťa v minulosti - z lekárskeho hľadiska  
 závažne - poranené hociktorým dospelým v domácnosti (napr. zlomenina, zreteľné  
 podliatiny), alebo s tým, že použité spôsoby násilia boli abnormálne (napr. bitie dieťaťa  
 tvrdými alebo ostrými predmetmi, popálenie alebo zväzovanie dieťaťa).  
 

Z61.7 Zážitok hrôzy v detstve 
 Zážitok vzbudzuje strach dieťaťa z budúcnosti, ako napr. únos, prírodné pohromy s ohrozením  
 života, poranenie s ohrozením sebaobrazu alebo bezpečnosti, prípadne prítomnosť pri ťažkej  
 traume milovanej osoby.  
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Z61.8 Iné negatívne zážitky v detstve  
 

Z61.9 Bližšie neur čený negatívny zážitok v detstve  
 
Z62 INÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S VÝCHOVOU 
 Nezahŕňa: syndróm zlého zaobchádzania (T74.-)  
 

Z62.0 Neprimeraný rodi čovský dozor a kontrola 
 Nevedomosť rodičov o tom, čo dieťa robí a kde je; nedostatočná kontrola; nedostatok záujmu  
 alebo chýbanie snahy zasiahnuť v rizikových situáciách dieťaťa.  
 

Z62.1 Nadmerná rodi čovská ochrana 
 Typ výchovy vedúcej k infantilizácii a nesamostatnosti. 
 

Z62.2 Ústavná výchova 
 Skupinová starostlivosť, pri ktorej rodičovské povinnosti preberá určitá forma inštitúcie (ako  
 sú týždenné jasle, sirotinec, detský domov), alebo dlhodobá liečebná starostlivosť v  
 nemocnici, v zotavovni a podobne bez toho, aby aspoň jeden rodič žil s dieťaťom.  
 

Z62.3 Nepriate ľstvo vo či die ťaťu, die ťa ako obetný baránok 
 Dlhotrvajúce negatívne správanie rodiča voči dieťaťu bez ohľadu na rozdiely v správaní  
 dieťaťa (napr. automatické obviňovanie dieťaťa  zo všetkých problémov v domácnosti alebo  
 pripisovanie negatívnych vlastností dieťaťu).  
 

Z62.4 Emočné zanedbávanie die ťaťa 
 Rodič hovoriaci s dieťaťom odmietavým a necitlivým spôsobom. Nedostatok záujmu o dieťa,  
 pochopenia pre jeho ťažkosti, chýbanie pochvaly a povzbudenia. Podráždená reakcia na  
 úzkostné správanie a nedostatok fyzického pohodlia a citu.  
 

Z62.5 Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri vý chove 
 Nedostatky v učení a v skúsenosti s hrami. 
 

Z62.6 Neprimeraný rodi čovský nátlak a iné abnormality výchovy 
 Nátlak rodiča na dieťa, aby bolo iné, ako je miestna norma, či už neprimeraný pohlaviu  
 (napr. obliekanie chlapca do dievčenských šiat), neprimeraný veku (napr. nútenie dieťaťa  
 na prevzatie povinností nad úroveň jeho veku) alebo inak neprimeraný (napr. nútenie dieťaťa  
 angažovať sa v odmietaných alebo náročných činnostiach).  
 

Z62.8 Iné bližšie ur čené problémy súvisiace s výchovou 
 

Z62.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci s výchovou  
 
Z63 INÉ PROBLÉMY SÚVISIACE SO SKUPINOU PRIMÁRNEJ  
 STAROSTLIVOSTI VRÁTANE RODINNEJ SITUÁCIE 
 Nezahŕňa: syndróm zlého zaobchádzania (T74.-) 
  problémy súvisiace s 
  • negatívnymi zážitkami v detstve (Z61.-) 
  • výchovou (Z62.-)  
 

Z63.0 Problémy medzi manželmi alebo partnermi 
 Nesúlad medzi partnermi ústiaci do závažnej alebo dlhodobej straty sebaovládania,  
 nepriateľských pocitov, hyperkriticizmu alebo do pretrvávajúcej atmosféry interpersonálneho  
 násilia (strkanie a bitie).  
 

Z63.1 Problémy s rodi čmi a so svokrovcami 
 

Z63.2 Nadmerná rodinná podpora 
 

Z63.3 Neprítomnos ť člena rodiny 
 

Z63.4 Zmiznutie a smr ť člena rodiny 
 Predpokladaná smrť člena rodiny 
 

Z63.5 Rozpadnutie rodiny rozídením a rozvodom 
 Odcudzenie  
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Z63.6 Príbuzný v rodine odkazáný na domácu starostli vos ť 
 

Z63.7 Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domác nos ť 
 Úzkosť (normálna) pri chorobe člena rodiny 
 Zdravotné problémy v rodine 
 Chorý alebo psychicky postihnutý člen rodiny 
 Izolovaná rodina  
 

Z63.8 Iné bližšie ur čené problémy súvisiace so skupinou primárnej staros tlivosti 
 Rodinný nesúlad NS 
 Zvýšené emočné napätie v rodine 
 Neprimeraná alebo narušená komunikácia v rodine  
 

Z63.9 Bližšie neur čené problémy súvisiace so skupinou primárnej staros tlivosti  
 
Z64 PROBLÉMY SÚVISIACE S ISTÝMI PSYCHOSOCIÁLNYMI  
 OKOLNOSŤAMI  
 

Z64.0 Problémy súvisiace s nechcenou ťarchavos ťou 
 Nezahŕňa: dohľad nad rizikovou ťarchavosťou v dôsledku sociálnych problémov  
  (Z35.7)  
 

Z64.1 Problémy súvisiace s multiparitou 
 Nezahŕňa: dohľad nad ťarchavosťou mnohorodičky (Z35.4)  
 

Z64.2 Hľadanie a zaznamenávanie fyzikálnych, nutri čných a chemických postupov,  
 o ktorých sa vie, že sú rizikové a škodlivé 
 Nezahŕňa: závislosť od látky - pozri Abecedný zoznam 
 

Z64.3 Hľadanie a zaznamenávanie behaviorálnych (týkajúcich sa správania)  
 a psychologických postupov, o ktorých sa vie, že s ú rizikové a škodlivé  
 

Z64.4 Nesúhlas s poradcami 
 Nesúhlas so 
 • sociálnym kurátorom 
 • sociálnym pracovníkom  
 
Z65 PROBLÉMY SÚVISIACE S INÝMI PSYCHOSOCIÁLNYMI  
 OKOLNOSŤAMI 
 Nezahŕňa: bežné poranenie - pozri Abecedný zoznam 
 

Z65.0 Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez u väznenia 
 

Z65.1 Uväznenie a iná izolácia 
 

Z65.2 Problémy súvisiace s prepustením z väzenia 
 

Z65.3 Problémy súvisiace s inými právnymi okolnos ťami 
 Zaistenie 
 Starostlivosť o dieťa 
 Súdny spor 
 Súdne stíhanie  
 

Z65.4 Obeť kriminálneho činu a terorizmu 
 Obeť mučenia  
 

Z65.5 Ohrozenie prírodnou katastrofou, vojnou alebo  iným nepriate ľstvom 
 Nezahŕňa: objekt zjavnej diskriminácie alebo perzekúcie (Z60.5)  
 

Z65.8 Iné bližšie ur čené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnos ťami  
 

Z65.9 Problém súvisiaci s bližšie neur čenými psychosociálnymi okolnos ťami  
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OSOBY, KTORÉ VYHĽADALI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY  
PRE INÉ OKOLNOSTI (Z70 - Z76)  
 
Z70 PORADENSTVO SÚVISIACE SO VZŤAHOM K SEXUALITE,  
 SEXUÁLNYM SPRÁVANÍM A ORIENTÁCIOU 
 Nezahŕňa: poradenstvo pri antikoncepcii a poruchách fertility (Z30 - Z31)  
 

Z70.0 Poradenstvo súvisiace so vz ťahom k sexualite 
 Týka sa osôb s rozpakmi, nesmelosťou a inými negatívnymi reakciami na sexuálne záležitosti  
 

Z70.1 Poradenstvo súvisiace s pacientovým sexuálnym správaním a orientáciou 
 Týka sa pacientov s 
 • impotenciou 
 • poruchou schopnosti reagovať 
 • promiskuitných 
 • poruchou sexuálnej orientácie  
 

Z70.2 Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a  orientáciou tretej osoby 
 Porada ohľadom sexuálneho správania a orientácie 
 • dieťaťa 
 • partnera, partnerky 
 • manžela (manželky)  
 

Z70.3 Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov sexuálneho postoja,  
 správania a orientácie  
 

Z70.8 Iné sexuologické poradenstvo 
 Sexuálna výchova 
 

Z70.9 Sexuologické poradenstvo bez bližšieho ur čenia  
 
Z71 OSOBY, KTORÉ VYHĽADALI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY KVÔLI  
 INÉMU PORADENSTVU NEZATRIEDENÉMU INDE 
 Nezahŕňa: poradenstvo v súvislosti s antikoncepciou a poruchami fertility (Z30 - Z31) 
  sexuologické poradenstvo (Z70.-)  
 

Z71.0 Osoba žiadajúca radu na požiadanie tretej oso by 
 Poradenie alebo liečenie pre nezúčastnenú osobu 
 Nezahŕňa: úzkosť (normálnu) pri chorobe člena rodiny (Z63.7)  
 

Z71.1 Osoba so strachom z nezistenej choroby 
 Obávaná choroba sa nedokázala 
 Nezahŕňa: lekárske pozorovanie a vyhodnotenie pre podozrivé choroby a odchýlky   
  (Z03.-)  
 

Z71.2 Osoba žiadajúca vysvetlenie laboratórnych  ná lezov  
 

Z71.3 Poradenstvo a doh ľad v otázkach dietetiky 
 Poradenstvo a dohľad nad diétou pri 
 • NS 
 • kolitíde 
 • diabetes mellitus 
 • potravinovej alergii a neznášanlivosti 
 • gastritíde 
 • hypercholesterolémii 
 • hypoglykémii 
 • tučnote  
 

Z71.4 Poradenstvo a doh ľad pri abúze alkoholu 
 Nezahŕňa: rehabilitáciu pri alkoholizme (Z50.2)  
 

Z71.5 Poradenstvo a doh ľad pri abúze drog 
 Nezahŕňa: rehabilitáciu pri drogovej závislosti (Z50.3)  
 



 
 
 
 
 FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV (Z00 - Z99) 

 765 

Z71.6 Poradenstvo pri abúze tabaku 
 Nezahŕňa: rehabilitáciu pri abúze tabaku (Z50.8)  
 

Z71.7 Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej im unodeficiencie [HIV] 
 

Z71.8 Iné bližšie ur čené poradenstvo 
 Poradenstvo ohľadne pokrvnosti  
 

Z71.9 Bližšie neur čené poradenstvo 
 Lekárske poradenie NS  
 
Z72 PROBLÉMY SÚVISIACE SO SPÔSOBOM ŽIVOTA 
 Nezahŕňa: problémy súvisiace so 
  • zvládnutím životných situácií (Z73.-) 
  • socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami (Z55 - Z65)  
 

Z72.0 Fajčenie 
 Nezahŕňa: závislosť od tabaku (F17.2)  
 

Z72.1 Konzum alkoholu 
 Nezahŕňa: závislosť od alkoholu (F10.2)  
 

Z72.2 Užívanie liekov 
 Nezahŕňa: abúzus liekov nevyvolávajúcich závislosť (F55) 
  lieková závislosť od psychofarmák (F11 - F16, F19 so štvrtou  
  charakteristikou .2)  
 

Z72.3 Nedostatok fyzického pohybu 
 

Z72.4 Nevhodná diéta a stravovacie návyky 
 Nezahŕňa: poruchu jedenia v dojčenskom veku a v detstve súvisiace s chybným  
  správaním (F98.2 - .3) 
  poruchy jedenia (F50.-) 
  nedostatok primeranej potravy (Z59.4) 
  podvýživu a iné nedostatky vo výžive (E40 - E64)  
 

Z72.5 Veľmi rizikové sexuálne správanie 
 

Z72.6 Hazardné hry a stávky 
 Nezahŕňa: nútivé alebo patologické hráčstvo (F63.0)  
 

Z72.8 Iné problémy súvisiace so životným štýlom 
 Sebapoškodzujúce správanie  
 

Z72.9 Bližšie neur čené problémy súvisiace so spôsobom života  
 
Z73 PROBLÉMY SÚVISIACE S ŤAŽKOSŤAMI SO ZVLÁDNUTÍM  
 ŽIVOTA 
 Nezahŕňa: problémy súvisiace so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami 
  (Z55 - Z65)  
 

Z73.0 Úplné vy čerpanie (burn-out) 
 Stav vitálnej vyčerpanosti  
 

Z73.1 Akcentácia osobnostných čŕt 
 Typ A správania (typ správania charakterizovaný neviazanou ambicióznosťou, veľkou  
 potrebou úspešnosti, netrpezlivosťou, súťaživosťou a pocitom časového tlaku)  
 

Z73.2 Nedostatok relaxácie a vo ľného času  
 

Z73.3 Inde nezatriedený stres 
 Fyzické a psychické prepätie NS 
 Nezahŕňa: stres súvisiaci so zamestnaním alebo nezamestnanosťou (Z56.-)  
 

Z73.4 Nedostato čná sociálna skúsenos ť nezatriedená inde  
 

Z73.5 Konflikt sociálnej roly nezatriedený inde  
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Z73.6 Obmedzenie aktivít zavinené neschopnos ťou 
 Nezahŕňa: závislosť od opatrovateľa (Z74.-)  
 

Z73.8 Iné problémy súvisiace s ťažkos ťami pri zvládnutí životných situácií  
 

Z73.9 Problémy súvisiace s bližšie neur čenými ťažkos ťami pri zvládnutí životných  
 situácií  
 
Z74 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZÁVISLOS ŤOU OD  
 OPATROVATEĽA 
 Nezahŕňa: závislosť od pomocných prístrojov a zariadení NEC (Z99.-)  
 

Z74.0 Znížená pohyblivos ť 
 Viazanosť na posteľ 
 Viazanosť na kreslo  
 

Z74.1 Potreba pomoci inou osobou 
 

Z74.2 Potreba pomoci doma, pri čom nikto v domácnosti nie je schopný poskytnú ť  
 starostlivos ť  
 

Z74.3 Potreba stáleho doh ľadu 
 

Z74.8 Iné problémy súvisiace so závislos ťou od opatrovate ľa 
 

Z74.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci so závislos ťou od opatrovate ľa  
 
Z75 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZDRAVOTNÍCKYMI ZARIADENIAMI  
 A INOU ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOS ŤOU  
 

Z75.0 Lekárske služby doma nedostupné 
 Nezahŕňa: nikto v domácnosti nie je schopný poskytnúť starostlivosť (Z74.2)  
 

Z75.1 Osoba o čakávajúca prijatie do príslušného zariadenia inde 
 

Z75.2 Iný čakací termín na vyšetrenie a lie čbu 
 

Z75.3 Zdravotnícke služby nie sú k dispozícii 
 Nezahŕňa: nie je voľná posteľ (Z75.1)  
 

Z75.4 Neprístupnos ť iných pomocných služieb 
 

Z75.5 Dovolenková starostlivos ť 
 Poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorú inak opatrujú doma, aby príbuzní mohli  
 odísť na dovolenku. 
 Starostlivosť umožňujúca oddych  
 

Z75.8 Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zari adeniami a inou zdravotnou  
 starostlivos ťou  
 

Z75.9 Bližšie neur čený problém súvisiaci so zdravotníckymi zariadeniam i a inou  
 zdravotnou starostlivos ťou  
 
Z76 OSOBY, KTORÉ NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA  
 V SÚVISLOSTI S INÝMI OKOLNOSŤAMI  
 

Z76.0 Vydanie opakovaného receptu 
 Vydanie receptu na 
 • pomôcku 
 • lieky 
 • okuliare 
 Nezahŕňa: vydanie lekárskeho potvrdenia (Z02.7) 
  opakované predpísanie antikoncepčného prostriedku (Z30.4)  
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Z76.1 Lekársky doh ľad a starostlivos ť o najdúcha  
 

Z76.2 Lekársky doh ľad a starostlivos ť o iné zdravé doj ča a dieťa 
 Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom pri 
 • nepriaznivých socioekonomických podmienkach doma 
 • očakávanom umiestnení v domove alebo pred adopciou 
 • chorobe matky 
 • toľkých deťoch v domácnosti, že nemôžu mať primeranú starostlivosť  
 

Z76.3 Zdravá osoba sprevádzajúca chorého 
 

Z76.4 Iný obyvate ľ opatrovacieho ústavu 
 Nezahŕňa: bezdomovstvo (Z59.0) 
 

Z76.5 Simulant [vedomá simulácia] 
 Osoba predstierajúca chorobu (so zjavnou motiváciou) 
 Nezahŕňa: samozavinenú poruchu (F68.1) 
  sťahovavého pacienta (F68.1)  
 

Z76.8 Osoby, ktoré vyh ľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie ur čených  
 okolnostiach  
 

Z76.9 Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neur čenej okolnosti  
 
 

OSOBY S POTENCIÁLNYMI ZDRAVOTNÝMI RIZIKAMI  
SÚVISIACIMI S RODINNOU A OSOBNOU ANAMNÉZOU  
A URČITÝMI PORUCHAMI OVPLYVŇUJÚCIMI ICH  
ZDRAVOTNÝ STAV (Z80 - Z99)  
Nezahŕňa: následnú rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-) 
 následné vyšetrovanie (Z08 - Z09) 
 ak je rodinná alebo osobná anamnéza dôvodom na špeciálny skríning alebo iné vyšetrenie  
 (fyzikálne alebo laboratórne) (Z00 - Z13) 
 ak je možnosť poškodenia plodu dôvodom na sledovanie alebo zákrok počas ťarchavosti  
 (O35.-)  
 
Z80 ZHUBNÝ NÁDOR V RODINNEJ ANAMNÉZE 
 

Z80.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej an amnéze 
 Choroby pod položkami C15 - C26  
 

Z80.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a p ľúc v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C33 - C34  
 

Z80.2 Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníko vých orgánov v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C30 - C32, C37 - C39 
 

Z80.3 Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C50.- 
 

Z80.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej an amnéze 
 Choroby pod položkami C51 - C63 
 

Z80.5 Zhubný nádor mo čových ciest v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C64 - C68 
 

Z80.6 Leukémia v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C91 - C95 
 



 
 
 
 
MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB . 

 768 

Z80.7 Zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príb uzného tkaniva v rodinnej  
 anamnéze 
 Choroby pod položkami C81 - C90, C96.- 
 

Z80.8 Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rod innej anamnéze 
 Choroby pod položkami C00 - C14, C40 - C49, C69 - C79, C97  
 

Z80.9 Bližšie neur čený zhubný nádor v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C80  
 
Z81 DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA V RODINNEJ  
 ANAMNÉZE 
 

Z81.0 Mentálna retardácia v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami F70 - F79  
 

Z81.1 Abúzus alkoholu v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami F10.- 
 

Z81.2 Abúzus nikotínu v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami F17.- 
 

Z81.3 Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej  anamnéze 
 Choroby pod položkami F11 - F16, F18 - F19  
 

Z81.4 Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami F55  
 

Z81.8 Iné duševné poruchy a poruchy správania v rod innej anamnéze 
 Choroby pod položkami F00 - F99 
 
Z82 RODINNÁ ANAMNÉZA UR ČITÝCH FORIEM INVALIDITY  
 A ZDĹHAVÝCH INVALIDIZUJÚCICH CHORÔB  
 

Z82.0 Epilepsia a iné choroby nervového systému v ro dinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami G00 - G99  
 

Z82.1 Slepota a slabozrakos ť v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami H54  
 

Z82.2 Hluchota a nedo čujnos ť v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami H90 - H91  
 

Z82.3 Porážka v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami I60 - I64  
 

Z82.4 Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkul ácie v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami I00 - I52, I65 - I99  
 

Z82.5 Astma a iné zd ĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej ana mnéze 
 Choroby pod položkami J40 - J47  
 

Z82.6 Artritída a iné choroby svalov a kostí a spoj ivového tkaniva v rodinnej  
 anamnéze 
 Choroby pod položkami M00 - M99  
 

Z82.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberá cie v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami O00 - O99  
 

Z82.8 Iné formy invalidity a zd ĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze  
 
Z83 RODINNÁ ANAMNÉZA INÝCH ŠPECIFIKOVANÝCH CHORÔB 
 Nezahŕňa: kontakt alebo ohrozenie chytľavými chorobami v rodine (Z20.-)  
 

Z83.0 Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie [ HIV] v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami B20 - B24  
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Z83.1 Iné infek čné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami A00 - B19, B25 - B94, B99  
 

Z83.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a ur čité poruchy imunitného mechanizmu  
 v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami D50 - D89  
 

Z83.3 Diabetes mellitus v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami E10 - E14  
 

Z83.4 Iné endokrinné, nutri čné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami E00 - E07, E15 - E90  
 

Z83.5 Choroby o čí a uší v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami  H00 - H53, H55 - H83, H92 - H95 
 Nezahŕňa: slepotu a slabozrakosť v rodinnej anamnéze (Z82.1) 
  hluchotu a nedočujnosť v rodinnej anamnéze (Z82.2)  
 

Z83.6 Choroby dýchacích orgánov v rodinnej anamnéze  
 Choroby pod položkami J00 - J39, J60 - J99 
 Nezahŕňa: zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze (Z82.5)  
 

Z83.7 Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze  
 Choroby pod položkami K00 - K93  
 
Z84 RODINNÁ ANAMNÉZA INÝCH CHORÔB  
 

Z84.0 Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami L00 - L99  
 

Z84.1 Choroby obli čiek a mo čovodu v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami N00 - N29  
 

Z84.2 Iné choroby mo čových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze 
 Choroby pod položkami N30 - N99  
 

Z84.3 Pokrvnos ť v rodinnej anamnéze 
 

Z84.8 Iné bližšie ur čené choroby v rodinnej anamnéze  
 
Z85 OSOBNÁ ANAMNÉZA ZHUBNÉHO NÁDORU 
 Nezahŕňa: ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-) 
  následné vyšetrovanie po liečbe zhubného nádoru (Z08.-)  
 

Z85.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej ana mnéze 
 Choroby pod položkami C15 - C26  
 

Z85.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a p ľúc v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C33 - C34  
 

Z85.2 Zhubný nádor iných dýchacích  a vnútrohrudník ových orgánov v osobnej  
 anamnéze 
 Choroby pod položkami C30 - C32, C37 - C39  
 

Z85.3 Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C50.- 
 

Z85.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej ana mnéze 
 Choroby pod položkami C51 - C63  
 

Z85.5 Zhubný nádor mo čových ciest v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C64 - C68  
 

Z85.6 Leukémia v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C91 - C95  
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Z85.7 Iné zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej  
 anamnéze 
 Choroby pod položkami C81 - C90, C96.- 
 

Z85.8 Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobne j anamnéze 
 Choroby pod položkami C00 - C14, C40 - C49, C69 - C79, C97  
 

Z85.9 Bližšie neur čený zhubný nádor v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami C80 
 
Z86 OSOBNÁ ANAMNÉZA DAKTORÝCH DRUHÝCH CHORÔB 
 Nezahŕňa: ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-)  
 

Z86.0 Iné nádory v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami D00 - D48 
 Nezahŕňa: zhubné nádory (Z85.-)  
 

Z86.1 Infek čné a parazitárne choroby v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami A00 - B89, B99 
 Nezahŕňa: následky po infekčných a parazitárnych chorobách (B90 - B94) 
 

Z86.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a ur čité poruchy imunitného mechanizmu  
 v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami D50 - D89  
 

Z86.3 Endokrinné, nutri čné a metabolické choroby v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami E00 - E90  
 

Z86.4 Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamné ze 
 Choroby pod položkami F10 - F19 
 Nezahŕňa: súčasnú závislosť (F10 - F19 so spoločnou štvrtou charakteristikou .2) 
  problémy súvisiace s užívaním 
  • alkoholu (Z72.1) 
  • liekov (Z72.2) 
  • tabaku (Z72.0)  
 

Z86.5 Iné psychické poruchy a poruchy správania v o sobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami F00 - F09, F20 - F99  
 

Z86.6 Choroby nervového systému a zmyslových orgáno v v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami G00 - G99, H00 - H95  
 

Z86.7 Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami I00 - I99 
 Nezahŕňa: starý infarkt myokardu (I25.2) 
  poinfarktový syndróm (I24.1) 
  následky cievnej mozgovej choroby (I69.-)  
 
Z87 OSOBNÁ ANAMNÉZA INÝCH CHORÔB A STAVOV 
 Nezahŕňa: ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-)  
 

Z87.0 Choroby dýchacích orgánov v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami J00 - J99  
 

Z87.1 Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze  
 Choroby pod položkami K00 - K93  
 

Z87.2 Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej a namnéze 
 Choroby pod položkami L00 - L99  
 

Z87.3 Choroby svalov, kostí a spojivového tkaniva v  osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami M00 - M99  
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Z87.4 Choroby mo čových a pohlavných orgánov v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami N00 - N99  
 

Z87.5 Komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami O00 - O99 
 Choroba trofoblastu v osobnej anamnéze 
 Nezahŕňa: habituálne potrácanie (N96) 
  dohľad počas ťarchavosti ženy s anamnézou  
  pôrodníckych komplikácií (Z35.-)  
 

Z87.6 Určité patologické stavy perinatálnej periódy v osobne j anamnéze 
 Choroby pod položkami P00 - P96  
 

Z87.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberá cie v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami Q00 - Q99  
 

Z87.8 Iné bližšie ur čené choroby v osobnej anamnéze 
 Choroby pod položkami S00 - T98  
 
Z88 OSOBNÁ ANAMNÉZA ALERGIE NA LIE ČIVÁ, LIEKY  
 A BIOLOGICKÉ LÁTKY 
 

Z88.0 Alergia na penicilín v osobnej anamnéze 
 

Z88.1 Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze  
 

Z88.2 Alergia na sulfonamidy v osobnej anamnéze 
 

Z88.3 Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze 
 

Z88.4 Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze 
 

Z88.5 Alergia na opiáty v osobnej anamnéze 
 

Z88.6 Alergia na analgetiká v osobnej anamnéze 
 

Z88.7 Alergia na sérum a vakcínu v osobnej anamnéze  
 

Z88.8 Alergia na iné lieky a biologické látky v oso bnej anamnéze 
 

Z88.9 Alergia na bližšie neur čené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze  
 
Z89 ZÍSKANÉ CHÝBANIE KON ČATINY 
 Zahŕňa: stratu končatiny 
  • po operácii 
  • po úraze 
 Nezahŕňa: získané deformity končatín (M20 - M21) 
  vrodené chýbanie končatín (Q71 - Q73)  
 

Z89.0 Získané chýbanie prsta (prstov) vrátane palca  na jednej strane 
 

Z89.1 Získané chýbanie ruky a zápästia 
 

Z89.2 Získané chýbanie hornej kon čatiny nad zápästím 
 Horná končatina NS  
 

Z89.3 Získané chýbanie oboch horných kon čatín [v akejko ľvek úrovni] 
 Získané chýbanie prsta (prstov), obojstranne  
 

Z89.4 Získané chýbanie nohy a členka 
 Palec (ce) 
 

Z89.5 Získané chýbanie dolnej kon čatiny od kolena alebo pod kolenom 
 

Z89.6 Získané chýbanie dolnej kon čatiny nad kolenom 
 Dolná končatina NS  
 

Z89.7 Získané chýbanie oboch dolných kon čatín [v akejko ľvek úrovni okrem  
 chýbania samých palcov] 
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Z89.8 Získané chýbanie horných a dolných kon čatín (v akejko ľvek úrovni)  
 

Z89.9 Bližšie neur čené získané chýbanie kon čatiny  
 
Z90 ZÍSKANÉ CHÝBANIE ORGÁNOV NEZATRIEDENÉ INDE 
 Zahŕňa: pooperačnú alebo posttraumatickú stratu časti tela NEC 
 Nezahŕňa: vrodené chýbanie - pozri Abecedný zoznam 
  pooperačné chýbanie 
  • endokrinných žliaz (E89.-) 
  • sleziny (D73.0)  
 

Z90.0 Získané chýbanie časti hlavy a krku 
 Oko 
 Hrtan 
 Nos 
 Nezahŕňa: zuby (K08.1) 
 

Z90.1 Získané chýbanie prsníka (ov) 
 

Z90.2 Získané chýbanie p ľúc [časti] 
 

Z90.3 Získané chýbanie časti žalúdka 
 

Z90.4 Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry 
 

Z90.5 Získané chýbanie obli čky 
 

Z90.6 Získané chýbanie iných orgánov mo čovej sústavy 
 

Z90.7 Získané chýbanie pohlavného (ých) orgánu (ov)  
 

Z90.8 Získané chýbanie iných orgánov  
 
Z91 RIZIKOVÉ FAKTORY V OSOBNEJ ANAMNÉZE NEZATRIEDENÉ  
 INDE 
 Nezahŕňa: vystavenie znečisteniu a iné problémy súvisiace s fyzikálnymi faktormi  
  prostredia (Z58.-) 
  profesionálnu expozíciu rizikovým faktorom (Z57.-) 
  abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze (Z86.4)  
 

Z91.0 Alergia na iné látky ako lieky a biologické s ubstancie v osobnej anamnéze 
 Nezahŕňa: alergiu na lieky a biologické látky v osobnej anamnéze (Z88.-)  
 

Z91.1 Nespolupráca s lekárskym ošetrením a režimom v osobnej anamnéze 
 

Z91.2 Nedostato čná osobná hygiena v osobnej anamnéze 
 

Z91.3 Nezdravý cyklus spánku a bdenia v osobnej ana mnéze 
 Nezahŕňa: poruchy spánku (G47.-)  
 

Z91.4 Psychická trauma v osobnej anamnéze nezatriede ná inde  
 

Z91.5 Sebapoškodenie v osobnej anamnéze 
 Pokus o samovraždu 
 Samovražda otrávením  
 

Z91.6 Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze 
 

Z91.8 Iné bližšie ur čené rizikové faktory nezatriedené inde 
 Abúzus NS 
 Nesprávne liečenie NS  
 
Z92 PREDCHÁDZAJÚCE LIE ČENIE V OSOBNEJ ANAMNÉZE 
 

Z92.0 Antikoncepcia v osobnej anamnéze 
 Bežná antikoncepcia 
 Nezahŕňa: poradenstvo alebo usmernenie súčasnej antikoncepcie (Z30.-) 
  zavedené vnútromaternicové teliesko (Z97.5)  
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Z92.1 Dlhodobé užívanie antikoagulancií v osobnej a namnéze 
 

Z92.2 Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anam néze 
 Acylpyrín  
 

Z92.3 Ožarovanie v osobnej anamnéze 
 Liečebné ožarovanie 
 Nezahŕňa: expozíciu žiareniu v prostredí (Z58.4) 
  profesionálnu expozíciu žiareniu (Z57.1)  
 

Z92.4 Veľký chirurgický zákrok v osobnej anamnéze nezatriede ný inde 
 Nezahŕňa: umelý vývod (Z93.-) 
  pooperačné stavy (Z98.-) 
  prítomnosť funkčných implantátov a štepov (Z95 - Z96) 
  transplantovaný orgán alebo tkanivo (Z94.-)  
 

Z92.5 Rehabilita čné zásahy v osobnej anamnéze 
 

Z92.8 Iné liečenie v osobnej anamnéze  
 

Z92.9 Bližšie neur čené lie čenie v osobnej anamnéze  
 
Z93 STAV PO UMELOM VYÚSTENÍ 
 Nezahŕňa: umelé vývody vyžadujúce ošetrovanie a udržiavanie (Z43.-) 
  komplikácie vonkajšieho ústia (J95.0, K91.4, N99.5)  
 

Z93.0 Tracheostómia 
 

Z93.1 Gastrostómia 
 

Z93.2 Ilestómia 
 

Z93.3 Kolostómia 
 

Z93.4 Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústa vy 
 

Z93.5 Cystostómia 
 

Z93.6 Iné umelé vyústenia mo čovej sústavy 
 Nefrostómia 
 Ureterostómia 
 Uretrostómia  
 

Z93.8 Iné umelé vyústenie 
 

Z93.9 Bližšie neur čené umelé vyústenie  
 
Z94 STAV PO TRANSPLANTÁCII ORGÁNU A TKANIVA 
 Zahŕňa: orgán alebo tkanivo nahradené heterogénnym alebo homogénnym  
  transplantátom 
 Nezahŕňa: komplikácie transplantovaného orgánu alebo tkaniva - pozri Abecedný zoznam 
  prítomnosť 
  • cievnych štepov (Z95.-) 
  • xenogénnej srdcovej chlopne (Z95.3)  
 

Z94.0 Stav po transplantácii obli čky 
 

Z94.1 Stav po transplantácii srdca 
 Nezahŕňa: stav po náhrade srdcovej chlopne (Z95.2 - .4)  
 

Z94.2 Stav po transplantácii p ľúc 
 

Z94.3 Stav po transplantácii srdca a p ľúc 
 

Z94.4 Stav po transplantácii pe čene 
 

Z94.5 Stav po transplantácii kože 
 Stav po autogénnej transplantácii kože 
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Z94.6 Stav po transplantácii kosti 
 

Z94.7 Stav po transplantácii rohovky 
 

Z94.8 Stav po transplantácii iného orgánu a tkaniva 
 Kostná dreň 
 Črevo 
 Podžalúdková žľaza 
 

Z94.9 Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantáci i orgánu a tkaniva  
 
Z95 PRÍTOMNOSŤ SRDCOVÝCH A CIEVNYCH IMPLANTÁTOV  
 A ŠTEPOV 
 Nezahŕňa: komplikácie srdcových a cievnych pomôcok, implantátov a štepov (T82.-)  
 

Z95.0 Implantovaný kardiostimulátor 
 Nezahŕňa: prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátora (Z45.0)  
 

Z95.1 Prítomnos ť aortokoronárneho obchádzkového štepu 
 

Z95.2 Prítomnos ť prostetickej srdcovej chlopne 
 

Z95.3 Prítomnos ť xenogénnej srdcovej chlopne 
 

Z95.4 Prítomnos ť inej náhradnej srdcovej chlopne 
 

Z95.5 Prítomnos ť koronárneho angioplastického implantátu a štepu 
 Prítomnosť protézy koronárnej artérie 
 Stav po koronárnej angioplastike NS  
 

Z95.8 Prítomnos ť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov 
 Prítomnosť intravaskulárnej protézy NEC 
 Stav po periférnej angioplastike NS  
 

Z95.9 Prítomnos ť bližšie neur čeného srdcového a cievneho implantátu a štepu  
 
Z96 PRÍTOMNOSŤ INÝCH FUNKČNÝCH IMPLANTÁTOV 
 Nezahŕňa: komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 - 
  T85) 
  skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 - Z46)  
 

Z96.0 Prítomnos ť močovopohlavných implantátov 
 

Z96.1 Prítomnos ť vnútroo čnej šošovky 
 Pseudofakia  
 

Z96.2 Prítomnos ť ušného a audiologického implantátu 
 Načúvací prístroj (kostné vedenie) 
 Kochleárny implantát 
 Dilatačná rúrka Eustachovej trubice 
 Drenážna rúrka bubníkovej dutiny 
 Náhrada strmienka  
 

Z96.3 Prítomnos ť umelého hrtana 
 

Z96.4 Prítomnos ť endokrinného implantátu 
 Inzulínová pumpa  
 

Z96.5 Prítomnos ť zubných a sánkových implantátov 
 

Z96.6 Prítomnos ť ortopedických k ĺbových implantátov 
 Náhrada prstových kĺbov 
 Náhrada bedrového kĺbu (čiastočná) (úplná)  
 

Z96.7 Prítomnos ť iného kostného a š ľachového implantátu 
 Lebková platnička  
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Z96.8 Prítomnos ť iných bližšie ur čených funk čných implantátov 
 

Z96.9 Prítomnos ť bližšie neur čených funk čných implantátov  
 
Z97 PRÍTOMNOSŤ INÝCH TECHNICKÝCH POMÔCOK 
 Nezahŕňa: komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 - 
  T85) 
  skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 - Z46) 
  prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku (Z98.2)  
 

Z97.0 Prítomnos ť očnej protézy 
 

Z97.1 Prítomnos ť umelej kon čatiny (úplnej) ( čiasto čnej) 
 

Z97.2 Prítomnos ť zubnej protézy (úplnej) ( čiasto čnej) 
 

Z97.3 Prítomnos ť okuliarov a kontaktných šošoviek 
 

Z97.4 Prítomnos ť vonkajšej na čúvacej pomôcky 
 

Z97.5 Prítomnos ť vnútromaternicového antikoncep čného maternicového telieska 
 Nezahŕňa: kontrolu, opätovné zavedenie a vyňatie antikoncepčného telieska (Z30.5) 
  zavedenie antikoncepčného telieska (Z30.1) 
 

Z97.8 Prítomnos ť iných bližšie ur čených pomôcok 
 
Z98 INÉ POOPERAČNÉ STAVY 
 Nezahŕňa: ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51,  
  Z54.-) 
  komplikácie po procedúrach a operáciách - pozri Abecedný zoznam 
 

Z98.0 Črevná obchádzka a anastomóza 
 

Z98.1 Artrodéza 
 

Z98.2 Prítomnos ť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku skrat CSF 
 

Z98.8 Iné bližšie ur čené poopera čné stavy 
 
Z99 ZÁVISLOSŤ OD PRÍSTROJOV A TECHNICKÝCH POMÔCOK  
 NEZATRIEDENÁ INDE  
 

Z99.0 Závislos ť od aspirátora 
 

Z99.1 Závislos ť od respirátora 
 

Z99.2 Závislos ť od obli čkovej dialýzy 
 Prítomnosť artériovenózneho skratu kvôli dialýze 
 Obličková dialýza 
 Nezahŕňa: prípravu na dialýzu a vlastný výkon (Z49.-) 
 

Z99.3 Závislos ť od kolieskového kresla 
 

Z99.8 Závislos ť od iných pomocných prístrojov a technických pomôco k 
 

Z99.9 Závislos ť od bližšie neur čeného prístroja a technickej pomôcky 
 


