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RAZLIKE V POGLAVJU IN ŠTEVILU KOD 

KLASIFIKACIJE BOLEZNI MKB-10 IN 

KLASIFIKACIJE ICD-10-AM v6 

POGLAVJE 5: Duševne in vedenjske motnje (F00-F99) 

 

Uporabljeno gradivo: 

 POJASNILA GLEDE PREGLEDA RAZLIK MED OBSTOJEČO MKB-10 (2. izdaja) 

IN MKB-10-AM (verzija 6)- interno delovno gradivo  

 mapa Q:\EZS_skupne_mape\MKB-10-AM-v6: 

o MKB nova slovenska verzija.doc - delovna verzija nove avstralske modifikacije 

klasifikacije bolezni, verzija 6 

o Tabular list of inclusions and subcategories.doc (angleška različica MKB-10-

AM verzija 6) 

o MKB-10_2izdaja.doc (slovenski prevod trenutno veljavne MKB-10 2. izdaja) 

o ICD-10-2nd_ed-izvoz.doc (angleška verzija trenutno veljavne MKB-10 2. 

izdaja) 

o Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike 

v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo) 

o Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike 

v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo) 

 

 mapa Q:\EZS_skupne_mape\MKB-10-AM-v6\preslikave 
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Izbrisanih kod ni, število spremenjenih zapisov v šifrantu je 91. 

Na trimestni ravni kode ni sprememb. 

Na štirimestni ravni je 11 sprememb, 11 dodanih. 

Na ravni petega mesta kode je 80 novih zapisov. 

 

 

Opis sprememb na trimestni ravni kode 

Na ravni trimestnih kategorij ni sprememb. 

 

 

Opis sprememb na štirimestni ravni kode 

 

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne 

snovi 

V kategoriji F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge 

psihoaktivne snovi, je prišlo do sprememb. Dodani sta podkategoriji F04.0 Posttravmatična 

amnezija ter F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen (Korsakova psihoza ali Korsakov 

sindrom, nealkoholni). 

 

F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

V kategoriji F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti je dodanih devet novih 

podkategorij glede na tip zlorabljene snovi, ki ne ustvarja odvisnosti (antidepresivi, 

laksativi, analgetiki, antacidi, vitamini, steroidi ali hormoni, določena zeliščna ali 

ljudska zdravila, Neopredeljena zloraba). 
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Opis sprememb na petmestni ravni kode oziroma opis novih podrazdelitev 

na petem mestu 

 

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne 

snovi 

V novi štirimestni podkategoriji  F04.0 Posttravmatična amnezija so glede na dolžino 

trajanja amnezije štiri možnosti podrazdelitve na petem mestu (neopredeljena, trajanje < 24 

ur,  24 ur in < 14 dni, trajanje  14 dni). 

 

F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne 

bolezni 

V štirimestni podkategoriji F06.3 Organske razpoloženjske [afektivne] motnje je nova 

možnost podrazdelitve na petem mestu glede na tip razpoloženjske motnje (neopredeljena, 

manična, bipolarna, depresivna, mešana, druga). 

 

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH 

SNOVI (F10–F19) 

V kategoriji F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, 

vključno kofeina je doslej bilo na voljo deset podkategorij (F15.0–F15.9). V AM V6 je vsaki 

od teh štirimestnih  podkategorij dodana nova možnost podrazdelitve na petem mestu glede na 

tip stimulansa (neopredeljeni, 1 metilamfetamin, drugi opredeljeni). 

 

F23 Akutne in prehodne psihotične motnje, F23.0- F23.9 

V kategoriji F23 Akutne in prehodne psihotične motnje klasifikacija na ravni četrtega 

mesta na šest podkategorij upošteva akuten nastop psihoze ter odsotnost organskega vzroka. 

V AM V6 je vsaki od teh podkategorij ponujena možnost podrazdelitve na petem mestu glede 

na omenjanje pridruženega akutnega stresa: »Naslednje podrazdelitve petega znaka se 

uporabljajo s kategorijo F23: brez omenjanja pridruženega akutnega stresa, z 

omenjanjem pridruženega akutnega stresa.« 
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F32 Depresivna epizoda, F32.0- F32.9 

V kategoriji F32 Depresivna epizoda je na ravni četrtega mesta šest podkategorij. V AM V6 

je vsaki od teh podkategorij dodana možnost podrazdelitve na petem mestu glede na 

opredelitev nastanka v poporodnem obdobju »Naslednje podrazdelitve petega znaka se 

uporabljajo za kategorije F32: brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju, 

nastala v poporodnem obdobju.« 

 

F40 Fobične anksiozne motnje 

V štirimestni podkategoriji F40.0 Agorafobija je ponujena možnost nove podrazdelitve glede 

na prisotnost oziroma omenjanje panične motnje (brez omenjanja, s panično motnjo). 

 

F44 Disociativne [konverzivne] motnje 

V okviru štirimestne podkategorije F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje je v AM 

V6 dodana nova možnost podrazdelitve na petem mestu (Ganserjev sindrom, Motnja 

multiple osebnosti, Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in 

adolescenci, Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje). 

 

F45 Somatoformne motnje 

V okviru štirimestne podkategorije F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija AM V6 

ponuja novo možnost podrazdelitve na petem mestu glede na prizadetost organa ali sistema 

(neopredeljen organ ali sistem, srce in srčnožilni sistem, zgornja prebavila, spodnja 

prebavila, dihala, rodila in sečila, drug opredeljen organ ali sistem, več organov ali 

sistemov). 

 

F60 Specifične osebnostne motnje 

V štirimestni podkategoriji F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost je 

ponujena možnost nove podrazdelitve glede na tip (impulzivni tip, mejni (borderline) tip). 
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DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE (F00–F99)-KODIRANJE 

Pomen oznak v klasifikaciji:  

 

Z modro barvo so označene novo vstavljene kode glede na obstoječo MKB-10 (2. Izdaja). Z 

rdečo so označeni sklici (povezave) na kode diagnoz, katerih nazivi se ne razlikujejo med 

obema klasifikacijama.  

Glej dodatna navodila za koderje! 

ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE (F00–F09) 

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.-†) 
0528  

  

F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje 

    F02.3* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)   

F03 Neopredeljena demenca   

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge 
psihoaktivne snovi

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 

 

F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi 

telesne bolezni  

 F06.3 Organske razpoloženjske [afektivne] motnje 

F06.30 Organska razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena 
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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 

 

 F06.7 Blaga kognitivna motnja 

  0532 

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI 
(F10–F19)  

 

F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno 
kofeina 

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 

F15.1 Škodljivo uživanje drugih stimulansov, vključno kofeina 

F15.2 Sindrom odvisnosti zaradi uživanja drugih stimulansov,  vključno kofeina 

F15.3 Odtegnitveno stanje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

F15.4 Odtegnitveno stanje z delirijem zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

F15.5 Psihotična motnja zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

F15.6 Amnestični sindrom zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 

F15.7 Rezidualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja zaradi drugih stimulansov, vključno  

kofeina 

F15.8 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina 
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F15.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno 

kofeina 

RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE (F30–F39) 

F32 Depresivna epizoda 

0505 

NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE (F40–F48) 

F40 Fobične anksiozne motnje 

0511 

 F40.0 Agorafobija 

F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje 

F40.01 Agorafobija s panično motnjo 

 

F41 Druge anksiozne motnje  

 F41.0 Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost)

0511       

F44 Disociativne [konverzivne] motnje 

 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 

 F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija 

F45.30  Somatoformna avtonomna disfunkcija,neopredeljen organ ali sistem 

F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija,srce in srčnožilni sistem 

F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila 

F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila 

F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala 

F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila 
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F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali 
sistem 

F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov 

 

VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJAMI IN TELESNIMI 

DEJAVNIKI (F50–F59)  

F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene 
drugje 

0505 
 
F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

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 

 

MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI (F60–F69)  

F60 Specifične osebnostne motnje 

0512 
 

F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost 

F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip 

F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) 
tip 

 

DUŠEVNA MANJRAZVITOST (MENTALNA RETARDACIJA) (F70–F79)  

0531 
 


