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MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 20. ZUNANJI VZROKI OBOLEVNOSTI IN
UMRLJIVOSTI (U50–Y98)
Kode iz tega poglavja uporabljamo dodatno h kodi iz drugih poglavij klasifikacije, najpogosteje
iz poglavja 19 (Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)).
Poglavje vsebuje naslednje sklope:
NOVO: U50–U73
Aktivnost
V00–X59
Nezgode
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
Y85–Y89
Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti
Y90–Y98
Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti,
uvrščeni drugje
NOVO: Y92 Kraj nesreče

TRANSPORTNE NEZGODE (V00–V99)
NOVO: Dodana je koda V00 (Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom,
namenjenim pešcem)

Uporabljajo se dosedanje podrazdelitve četrtega podznaka kode, npr.:
.0 Neprometna nezgoda
.1 Prometna nezgoda
.9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna
NOVO: Pri posameznih sklopih se uporabljajo tudi podrazdelitve petega podznaka kode za bolj
podrobno označitev načina transporta.
Primer:
V00

Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem
 0

nedoločeno prevozno sredstvo

 1

peš

 2

rolka

 3

kotalke, rolerji

 4

električni skiro

 5

skiro, brez motornega pogona

 6

električni invalidski voziček

 7

invalidski voziček

 8

otroški voziček

 9

ostali opredeljena prevozna sredstva

DRUGE NEZGODE (W00-X59)
Ne uporablja se več dosedanje podrazdelitve četrtega podznaka za kodiranje
kraja dogodka.
NOVO: Pri posameznih sklopih se uporabljajo nove podrazdelitve četrtega podznaka kode za
bolj podrobno označitev nastanka nezgode.
Primer:
W02

Padec na drsalkah, smučeh, kotalkah ali deskah za smučanje (na snegu)

W02.0

Padec z 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

W02.7

Padec z otroškim vozičkom

W02.8

Padec z otroško hojico

W02.9

Padec z drugim ali nedeločenim vozilom, namenjenim peščem

NOVO: Pri posameznih sklopih se uporabljajo nove podrazdelitve četrtega in petega podznaka
kode za bolj podrobno označitev nastanka nezgode oz. povzročitelja poškodbe.
Primer:
X21

Stik s strupenimi pajki

X21.0

Stik z Atrax-robustus pajkom

X21.1

Stik z rdečehrbtim pajkom

X21.2

Stik z belorepim in ostalimi nekrotizirajočimi pajki

X21.8

Stik z drugim opredeljenim pajkom

X21.9

Stik z neopredeljenim pajkom

NAMERNO SAMOPOŠKODOVANJE (X60–X84)
Ne uporablja se več dosedanje podrazdelitve četrtega podznaka za kodiranje
kraja dogodka.
NOVO: Pri posameznih sklopih se uporabljajo nove podrazdelitve četrtega podznaka kode za
bolj podrobno označitev nastanka namerne poškodbe.
Primer:
X70

Namerno samopoškodovanje z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

X70.0

Namerno samopoškodovanje z obešenjem

X70.1

Namerno samopoškodovanje z zadavljenjem

X70.2

Namerno samopoškodovanje z zadušitvijo

NAPAD (X85–Y09)
Ne uporablja se več dosedanje podrazdelitve četrtega podznaka za kodiranje
kraja dogodka.
NOVO: Pri kategorijah X85–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09 vpišemo '0' kot četrti
podznak kode. Pri kategorijah X92, X95, X99, Y02 in Y03 pa je dodan nov četrti podznak kode.
NOVO: Naslednja nova podrazdelitev petega podznaka kode se uporablja s kategorijami X85–
Y09 za opis zveze med povzročiteljem in žrtvijo.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

povzroči ga partner ali zakonec
povzročijo ga starši
povzroči ga drugi družinski član
povzroči ga skrbnik
povzroči ga znanec ali prijatelj
povzročijo ga uradni organi oblasti
povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
povzroči ga druga opredeljena oseba
povzroči ga nedoločena oseba

AKTIVNOST IN KRAJ DOGODKA
NOVO: Kategorije U50 – U73 (Aktivnost) se uporabljajo za dopolnilno petmestno kodo pri
kategorijah zunanjega vzroka V00–Y34 za določitev aktivnosti v času nastanka poškodbe ali
zastrupitve.

U50–U73

Aktivnost
U50–U72
U73

Športne aktivnosti in aktivnosti v prostem času
Druge aktivnosti

NOVO: Kategorija Y92 (Kraj dogodka) se uporablja za dopolnilno petmestno kodo pri
kategorijah zunanjega vzroka V00–Y89 za določitev kraja, kjer je prišlo do poškodbe ali
zastrupitve.
Y92

Kraj dogodka

V zbirko podatkov ZUBSTAT se “Aktivnost” in “Kraj dogodka” trenutno ne poročata.

