BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA
SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA
(M00–M99)
POGLAVJE 13

KLASIFIKACIJA POGLAVJA 13 (M00-M99)
MKB 10-AM z majhnimi spremembami ohranja strukturo MKB 10
To poglavje vsebuje naslednje sklope:
M00–M25 Artropatije
M00–M03 Infekcijske artropatije
M05–M14 Vnetne poliartropatije
M15–M19 Artroze
M20–M25 Druge motnje sklepa

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
M30–M36 Sistemske vezivnotkivne bolezni
zgradbe kosti
M86–M90 Druge bolezni kosti
M40–M54 Bolezni hrbta (dorzopatije)
(osteopatije)
M40–M43 Deformirajoče bolezni hrbta
M91–M94 Bolezni hrustanca
(dorzopatije)
(hondropatije)
M45–M49 Spondilopatije
M50–M54 Druge bolezni hrbta
M95–M99 Druge motnje mišičnoskeletnega
(dorzopatije)
sistema in vezivnega tkiva

Sklopi z *, ki se lahko uporabljajo le kot dodatna diagnoza tistim glavnim, ki so označene z
†, ostajajo isti. Znotraj sklopov so posamezne spremembe.

IZBRISANA KODA V POGLAVJU
13 - M
Izbrisana je ena 4-mestna koda, ki je bila v MKB-10 dodatna
M14.2* - Diabetična artropatija (E10-E14† s skupnim četrtim mestom .6)

Namesto nje se uporablja izbrana koda iz poglavja E(10,11,13,14).61 sladkorna bolezen (različni tipi sladkorne bolezni- tip 1, tip 2, drugi tipi,
neopredeljeni tipi) z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in
vezivnotkivnim zapletom
Vse vključujejo sladkorno bolezen z:
• Charcotovo artropatijo
• diabetičnim(-o,-i):
• sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova
kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
• osteopatijo
• periartritisom ramena

DODANE NOVE KODE V
POGLAVJU 13 - M
Dodane so tri nove 4-mestne kode
M31.7 Microscopic polyangiitis
M45.0
Ankylosing spondylitis
M79.7 Fibromyalgia
NOVA KODA
Prej ni bilo navedbe
M31.7 Mikroskopski poliangiitis

DODANA 0 na 4. mesto
M45.0 Ankilozirajoči spondilitis
Revmatoidni artritis hrbtenice

Mikroskopski poliarteritis
Izključeno: nodozni poliarteritis (M30.0) Izključeno: artropatija pri Reiterjevi
bolezni (M02.3)
Behçetova bolezen (M35.2)
juvenilni (ankilozirajoči) spondilitis (M08.1)

ŽE PREJ NAVEDENO STANJE JE
DOBILO SVOJO KODO
M79.7 Fibromialgija
[0-9] vključuje
Fibromiozitis
Fibrozitis
Miofibrozitis

NOVA KODA

Prej je bila vključena v
M79.0 Revmatizem, neopredeljen
[0-9]
Izključeno: fibromialgija (M79.7-)

PRI NEKATERIH KODAH SO OPISANE
IZKLJUČITVE, KI JIH PREJ NI BILO
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)

OPREDELITEV DELA TELESA (MESTA),
KI JE PRIZADET, S 5. MESTOM KODE
Neobvezna uporaba kode na 5. mestu je določena z enakimi podkategorijami v
obeh klasifikacijah MKB-10 AM in v MKB-10. Uporabi se pri vseh diagnozah,
kjer je to smiselno. Pri M99 v novi klasifikaciji ni več predloga za 5. mesto.
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Več mest
Ramenski predel
ključnica, lopatica
akromioklavikularni , glenohumeral
sternoklavikularni sklepi

5

Medenični predel in stegno
zadnjica, kolčni sklep
femursakroiliakalni sklep, medenica

6

Spodnji ud
fibula, tibia, kolenski sklep

Zgornji ud
humerus, komolec

7

Podlaket
radius, ulna, zapestje

8

Gleženj in stopalo
stopalo, nart, prsti, gleženj
drugi sklepi stopala
Drugo
glava, vrat, lobanja
rebra, trup, hrbtenica

Roka
zapestje, prsti, sklepi med temi kostmi
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
9

Neopredeljeno mesto

PRI DVEH SKLOPIH IZJEMA NA 5. MESTU
PODROBNEJE RAZDELI DEL TELESA
M23

Notranja motnja kolena

0 več mest
1 sprednja križna vez ali sprednji rog
medialnega meniskusa

2 zadnja križna vez ali zadnji rog med.
meniskusa
3 medialna kolateralna vez ali drugi in
neopredeljeni del med. meniskusa
4 lat. kolateralna vez ali sprednji rog lat.
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

BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE)
(M40–M54)
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

RAZLIKA V PRAKSI GLEDE 5.
MESTA V POGLAVJU 13
Dosedanji šifrant iz MKB-10, ki je podložen v aplikacije v ambulantah v
poglavju 13 (M) ni vključeval nobenih petmestnih kod.
Po novem so petmestne kode dodane v šifrant iz klasifikacije MKB-10
AM. To pomeni, da jih boste glede na vaše potrebe lahko izbirali,
uporabljale se bodo v bolnišnicah.
Porazdelitev na 5. mestu je predvidena pri vseh diagnozah v poglavju 13,
kjer je to smiselno, zato vsebuje šifrant poglavja 13 preko 3000 več
kod in opisov kot prejšnji šifrant.

