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TABUĽKA PRE HODNOTENIE ÚRAZU SO ZRÝCHLENÝM PLNENÍM
Zásady pre hodnotenie
1. Pri každej diagnóze v tabuľke je uvedený koeficient na stanovenie poistného plnenia, za ktorý bude vyplatené poistné plnenie. 

Podmienkou na vyplatenie poistného plnenia je splnenie poistných podmienok a skutočnosť, že stanovená diagnóza musí byť 
potvrdená prítomnosťou objektívnych príznakov zistených pri lekárskom vyšetrení.

2. Pri vykĺbení (luxácii) kĺbov sa plnenie vypláca iba vtedy, ak je vykĺbenie (luxácia) potvrdená zobrazovacím vyšetrením. V prípade 
nesplnenia predchádzajúcej podmienky je diagnóza hodnotená ako podvrtnutie, ktoré nepodlieha poistnému plneniu.

3. Natrhnutie alebo pretrhnutie (preťatie) svalov, šliach, väzov musí byť potvrdené zobrazovacím vyšetrením alebo podmienkou 
uvedenou pri jednotlivých diagnózach. V opačnom prípade daná diagnóza nepodlieha poistnému plneniu.

4. Neúplné zlomeniny (infrakcie, fisury) potvrdené RTG vyšetrením alebo iným zobrazovacím diagnostickým vyšetrením a liečené 
pevnou fixáciou sa hodnotia (ak nie sú uvedené priamo v popise zlomenín) polovičným koeficientom uvedeným pri úplnej zlomenine 
danej časti tela.

5. Za zobrazovacie vyšetrenie sa považuje RTG (röntgen), CT (počítačová tomografia), SONOGRAFIA (ultrazvuk), MRI (magnetická 
rezonancia).

Číslo 
položky Označenie telesného poškodenia

Koeficient na 
stanovenie 
poistného 

plnenia
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

Z001 Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná neplní sa
Z002 Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná 67
Z003 Pomliaždenie hlavy* neplní sa
Z004 Pomliaždenie tváre* neplní sa
Z005 Podvrtnutie čeľustného kĺbu neplní sa

Z006 Vykĺbenie dolnej čeľuste (aj obojstranné) napravené repozíciou lekárom, potvrdené zobrazovacím 
vyšetrením neplní sa

Z007 Zlomenina spodiny lebečnej 123
Z008 Zlomenina klenby lebečnej bez vpáčenia úlomkov 50
Z009 Zlomenina klenby lebečnej s vpáčením úlomkov 72
Z010 Zlomenina kosti čelovej alebo temennej alebo záhlavnej alebo spánkovej bez vpáčenia úlomkov 34
Z011 Zlomenina kosti čelovej alebo temennej alebo záhlavnej alebo spánkovej s vpáčením úlomkov 67
Z012 Zlomenina okraja očnice 56
Z013 Zlomenina priehradky nosa a nosových kostí neplní sa
Z014 Zlomenina priehradky nosa a nosových kostí s nutnou repozíciou 28
Z015 Zlomenina kosti tvárovej 56
Z016 Zlomenina dolnej čeľuste bez posunu úlomkov 45
Z017 Zlomenina dolnej čeľuste s posunom úlomkov 67
Z018 Zlomenina hornej čeľuste bez posunu úlomkov 62
Z019 Zlomenina hornej čeľuste s posunom úlomkov 90
Z020 Zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej čeľuste 45
Z021 Združené zlomeniny Le Fort I 67
Z022 Združené zlomeniny Le Fort II 90
Z023 Združené zlomeniny Le Fort III 146

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
ÚRAZY OKA

Z024 Tržné alebo rezné poranenie viečka neplní sa
Z025 Tržné alebo rezné poranenie viečka prerušujúce slzné cesty neplní sa
Z026 Zápal slzného vačku dokázateľne po zranení liečený operačne 28
Z027 Poleptanie alebo popálenie spojovky prvého alebo druhého stupňa neplní sa
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Z028 Poleptanie alebo popálenie spojovky tretieho stupňa 39
Z029 Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním (bez poranenia očného bielka) neplní sa
Z030 Povrchová odrenina alebo hlboké poranenie rohovky bez prederavenia a bez komplikácií neplní sa

Z031 Hlboké poranenie rohovky bez prederavenia komplikované sivým zákalom poúrazovým alebo  
vnútroočným zápalom 45

Z032 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené konzervatívne bez komplikácií neplní sa

Z033 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené konzervatívne, komplikované  
poúrazovým sivým zákalom 45

Z034 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené konzervatívne, komplikované  
vnútroočným zápalom alebo vnútroočným cudzím telieskom 56

Z035 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené operačne bez komplikácií 39

Z036 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené operačne, komplikované  
prepadnutím alebo vklinením dúhovky 67

Z037 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené operačne, komplikované poúrazovým 
sivým zákalom 56

Z038 Poranenie rohovky alebo očného bielka s prederavením liečené operačne, komplikované  
vnútroočným zápalom alebo cudzím telieskom 67

Z039 Poranenie prenikajúce do očnice bez komplikácií neplní sa
Z040 Poranenie prenikajúce do očnice komplikované cudzím telieskom v očnici 34
Z041 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií neplní sa

Z042 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného 
tlaku, liečené operačne 62

Z043 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií neplní sa
Z044 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky alebo poúrazovým sivým zákalom 56
Z045 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií 28
Z046 Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením tlaku, liečené operačne 56
Z047 Vykĺbenie šošovky bez komplikácií 51
Z048 Vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, liečené operačne 72
Z049 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií 90
Z050 Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, liečené operačne 72
Z051 Otras sietnice neplní sa
Z052 Rohovkový vred poúrazový 50
Z053 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu neplní sa
Z054 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu 72
Z055 Priame poranenie oka zistené lekárom s následným odchlípením sietnice 72
Z056 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 84
Z057 Zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom 28
Z058 Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne neplní sa
Z059 Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená operačne 39
Z060 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyoperovanie oka 39
Z061 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou 56

Úrazy oka musia byť potvrdené odborným lekárom oftalmológom.
ÚRAZY UCHA

Z062 Pomliaždenie ušnice s krvným výronom neplní sa
Z063 Poranenie ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 28
Z064 Prederavenie blany bubienka bez zlomeniny lebečných kostí bez druhotnej infekcie neplní sa
Z065 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí s druhotnou infekciou 34
Z066 Otras labyrintu 17

Úrazy ucha musia byť potvrdené odborným lekárom otorinolaryngológom.
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ÚRAZY ZUBOV
Za stratu zuba sa považuje strata zuba s koreňovou časťou, iba ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia

Z067 Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia  
(nie zahryznutia) 34

Z068 Strata alebo nutná extrakcia siedmych alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie zahryznutia) 62

Z069 Poškodenie alebo strata dočasných (mliečnych) a umelých zubov neplní sa
Z070 Zlomenina časti jedného zuba alebo časti viacerých zubov bez straty vitality neplní sa
Z071 Zlomenina časti jedného zuba alebo viacerých zubov so stratou vitality neplní sa

Z072 Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného a viacerých zubov (subluxácia, luxácia,  
reimplantácia) s nutnosťou fixačnej dlahy  34

Z073 Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov s nutnosťou fixačnej dlahy 56
Úrazy zubov musia byť potvrdené stomatológom alebo stomatochirurgom.

ÚRAZY KRKU
Z074 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 96
Z075 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 90
Z076 Zlomenina jazylky alebo chrupavky štítnej 72
Z077 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu neplní sa
Z078 Pomliaždenie krku neplní sa

ÚRAZY HRUDNÍKA
Z079 Pomliaždenie pľúc jednostranné overené CT vyšetrením hrudníka 67
Z080 Pomliaždenie pľúc obojstranné overené CT vyšetrením hrudníka 90
Z081 Roztrhnutie pľúc 90
Z082 Poškodenie srdca úrazom klinicky dokázané 292
Z083 Roztrhnutie bránice 72
Z084 Pomliaždenie steny hrudnej* neplní sa
Z085 Zlomenina kosti hrudnej bez posunutia úlomkov 28
Z086 Zlomenina kosti hrudnej s posunutím úlomkov 50
Z087 Zlomenina jedného až troch rebier potvrdená zobrazovacím vyšetrením 28
Z088 Zlomenina štyroch a viacerých rebier potvrdená zobrazovacím vyšetrením 50
Z089 Zlomenina jedného až troch rebier s posunutím 34
Z090 Zlomenina štyroch a viacerých rebier s posunutím 56
Z091 Poúrazový pneumotorax zatvorený 34
Z092 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový 50
Z093 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 50
Z094 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne (aj drenáž) 39
Z095 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 56

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
ÚRAZY BRUCHA

Z096 Pomliaždenie steny brušnej* neplní sa
Z097 Poranenie prenikajúce do dutiny brušnej s chirurgickou revíziou 28
Z098 Roztrhnutie pečene 67
Z099 Roztrhnutie sleziny 45
Z100 Roztrhnutie pankreasu 90
Z101 Úrazové prederavenie žalúdka 34
Z102 Úrazové prederavenie dvanástnika 34
Z103 Roztrhnutie (pretrhnutie) tenkého čreva 34
Z104 Roztrhnutie (pretrhnutie) hrubého čreva alebo mezentéria 34

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív neplní sa
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ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Z105 Pomliaždenie obličky s hematúriou potvrdenou laboratórnym vyšetrením 28
Z106 Pomliaždenie penisu alebo semenníkov alebo miešku ľahšieho stupňa neplní sa

Z107 Pomliaždenie semenníkov a miešku ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníkov alebo 
nadsemenníkov 50

Z108 Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ľahšieho stupňa neplní sa
Z109 Pomliaždenie vonkajších ženských pohlavných orgánov ťažšieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby 50
Z110 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené operačne 78
Z111 Roztrhnutie močového mechúra alebo močovej rúry 50

Úrazy močových a pohlavných orgánov musia byť potvrdené odborným lekárom urológom alebo gynekológom.
ÚRAZY CHRBTICE

Z112 Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, bedrovej, sakrálnej a kostrče* neplní sa
Z113 Podvrtnutie krčnej alebo hrudnej alebo bedrovej chrbtice** neplní sa
Z114 Vykĺbenie v oblasti atlantookcipitálneho kĺbu bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 146
Z115 Vykĺbenie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 146
Z116 Vykĺbenie hrudnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 146
Z117 Vykĺbenie bedrovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 146
Z118 Vykĺbenie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 39
Z119 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov RTG dokázaný) 112
Z120 Zlomenina jedného tŕňového výbežku 28
Z121 Zlomenina viacerých tŕňových výbežkov 39
Z122 Zlomenina jedného priečneho výbežku 34
Z123 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov 45
Z124 Zlomenina kĺbového výbežku 45
Z125 Zlomenina oblúka 67
Z126 Zlomenina zuba čapovca (dens epistropheus) 146

Z127 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného alebo hrudného alebo bedrového so znížením prednej 
časti tela do jednej tretiny 112

Z128 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného alebo hrudného alebo bedrového so znížením prednej 
časti tela o viac ako jednu tretinu 196

Z129 Trieštivá zlomenina tela stavca krčného alebo hrudného alebo bedrového 196

Z130 Za zlomeninu tela viacerých stavcov pri poranení podľa bodu 127 až 129 sa koefi cient plnenia  
zvyšuje o jednu štvrtinu

Z131 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca 146
Z132 Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca neplní sa

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
** s klinicky objektívnymi príznakmi a liečbou s pevnou fixáciou

ÚRAZY PANVY
Z133 Pomliaždenie v oblasti panvy* neplní sa
Z134 Podvrtnutie v kĺbe krížovo-bedrovom** neplní sa
Z135 Odlomenie predného tŕňa alebo hrbolčeka kosti bedrovej 39
Z136 Odlomenie hrboľa kosti sedacej 39
Z137 Jednostranná zlomenina kosti lonovej alebo sedacej bez posunutia 50
Z138 Jednostranná zlomenina kosti lonovej alebo sedacej s posunutím 67
Z139 Obojstranná zlomenina kostí lonových alebo jednostranná s rozostupom spony lonovej 101
Z140 Zlomenina lopaty kosti bedrovej bez posunutia 50
Z141 Zlomenina lopaty kosti bedrovej s posunutím 90
Z142 Zlomenina kosti krížovej 50
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Z143 Zlomenina kostrče 39
Z144 Zlomenina okraja acetabula 56
Z145 Zlomenina kosti lonovej a bedrovej 146
Z146 Zlomenina kosti lonovej s luxáciou v krížovo-bedrovom kĺbe 146
Z147 Rozostup spony lonovej 56

Z148 Zlomenina predného, zadného piliera acetabula, horizontálna zlomenina acetabula eventuálne  
s centrálnou luxáciou hlavice kosti stehennej 146

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
** s klinicky objektívnymi príznakmi a liečbou s pevnou fixáciou

ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Z149 Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej časti* neplní sa

Z150 Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke na jednom prste  
s preukázateľnými objektívnymi príznakmi neplní sa

Z151 Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke na niekoľkých 
prstoch (liečené pevnou fixáciou) neplní sa

Z152 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke na jednom prste liečené operačne 50
Z153 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke na niekoľkých prstoch liečené operačne 67
Z154 Úplné prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na ruke na jednom prste liečené operačne 39
Z155 Úplné prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na ruke na niekoľkých prstoch liečené operačne 56
Z156 Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta liečené operačne 39

Z157 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí 
liečené operačne 56

Z158 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí liečené operačne 67

Z159 Neúplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo naťahovačov prstov a ruky na predlaktí liečené 
operačne 67

Z160 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo naťahovačov prstov a ruky na predlaktí liečené 
operačne 72

Z161 Natrhnutie svalu nadtŕňového liečené konzervatívne 34
Z162 Úplné pretrhnutie svalu nadtŕňového potvrdené zobrazovacím vyšetrením alebo liečené operačne 56
Z163 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného liečené konzervatívne 34
Z164 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného liečené operačne 39
Z165 Natrhnutie iného svalu alebo šľachy liečené konzervatívne neplní sa
Z166 Natrhnutie iného svalu liečené operačne 39

Z167 Podvrtnutie kĺbov alebo natrhnutie kĺbového puzdra medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou 
a hrudnou kosťou, ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov** neplní sa

Z168 Roztrhnutie kĺbového puzdra medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, 
ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov liečené konzervatívne neplní sa

Z169 Roztrhnutie kĺbového puzdra medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, 
ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov liečené operačne 34

Z170 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou hrudnou liečené konzervatívne neplní sa
Z171 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou hrudnou liečené operačne 50
Z172 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne neplní sa
Z173 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne 50
Z174 Vykĺbenie kosti ramennej (ramena) liečené repozíciou lekárom konzervatívne 34
Z175 Vykĺbenie kosti ramennej (ramena) liečené operačne 45
Z176 Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou lekárom konzervatívne 45
Z177 Vykĺbenie lakťa liečené operačne 72
Z178 Vykĺbenie zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené repozíciou lekárom konzervatívne 45
Z179 Vykĺbenie zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne 56
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Z180 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou lekárom 28
Z181 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou lekárom 45
Z182 Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené repozíciou lekárom 22
Z183 Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené repozíciou lekárom 28

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
** s klinicky objektívnymi príznakmi a liečbou s pevnou fixáciou

ZLOMENINY HORNEJ KONČATINY
Z184 Zlomenina tela alebo krčku lopatky 45
Z185 Zlomenina kĺbovej chrupavky hlavičky kosti ramennej 34
Z186 Zlomenina nadplecku lopatky (akromionu) 28
Z187 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky 34
Z188 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 22
Z189 Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia úlomkov 28
Z190 Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov 39
Z191 Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 56
Z192 Zlomenina horného konca kosti ramennej, veľkého hrboľa bez posunutia 28
Z193 Zlomenina horného konca kosti ramennej, veľkého hrboľa s posunutím 45
Z194 Zlomenina horného konca kosti ramennej, trieštivá zlomenina hlavice 67
Z195 Zlomenina horného konca kosti ramennej, krčku bez posunutia 45
Z196 Zlomenina horného konca kosti ramennej, krčku zaklinená 50
Z197 Zlomenina horného konca kosti ramennej, krčku s posunutím úlomkov 67
Z198 Zlomenina horného konca kosti ramennej, krčku luxačná alebo operačne liečená 90
Z199 Zlomenina tela kosti ramennej neúplná 50
Z200 Zlomenina tela kosti ramennej úplná bez posunutia úlomkov 67
Z201 Zlomenina tela kosti ramennej úplná s posunutím úlomkov 90
Z202 Zlomenina tela kosti ramennej otvorená alebo liečená operačne 112
Z203 Zlomenina tela kosti ramennej nad kondylmi neúplná 45
Z204 Zlomenina kosti ramennej nad kondylmi úplná bez posunutia úlomkov 50
Z205 Zlomenina kosti ramennej nad kondylmi úplná s posunutím úlomkov 67
Z206 Zlomenina kosti ramennej nad kondylmi otvorená alebo operovaná 90

Z207 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca kosti ramennej (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky kosti ramennej) bez posunutia úlomkov 56

Z208 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca kosti ramennej (detto 207) s posunutím úlomkov 67
Z209 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca kosti ramennej (detto 207) otvorená alebo operovaná 112
Z210 Zlomenina mediálneho epikondylu kosti ramennej bez posunutia úlomkov 34
Z211 Zlomenina mediálneho epikondylu kosti ramennej s posunutím úlomkov do výšky štrbiny kĺbu 56
Z212 Zlomenina mediálneho epikondylu kosti ramennej s posunutím úlomkov do kĺbu 72
Z213 Zlomenina vonkajšieho epikondylu kosti ramennej bez posunutia úlomkov 34
Z214 Zlomenina vonkajšieho epikondylu kosti ramennej s posunutím úlomkov alebo operovaná 90
Z215 Zlomenina lakťového výbežku kosti lakťovej (olekranon) liečená konzervatívne 34
Z216 Zlomenina lakťového výbežku kosti lakťovej liečená operačne 56
Z217 Zlomenina zobáčika kosti lakťovej (proc. coronoideus) 45
Z218 Zlomenina hlavičky kosti vretennej liečená konzervatívne 45
Z219 Zlomenina hlavičky kosti vretennej liečená operačne 62
Z220 Zlomenina tela kosti lakťovej neúplná 45
Z221 Zlomenina tela kosti lakťovej úplná bez posunutia úlomkov 56
Z222 Zlomenina tela kosti lakťovej úplná s posunutím úlomkov 67
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Z223 Zlomenina tela kosti lakťovej otvorená alebo liečená operačne 84
Z224 Zlomenina tela alebo krčku kosti vretennej neúplná 45
Z225 Zlomenina tela alebo krčku kosti vretennej úplná bez posunutia úlomkov 56
Z226 Zlomenina tela alebo krčku kosti vretennej úplná s posunutím úlomkov 67
Z227 Zlomenina tela alebo krčku kosti vretennej otvorená alebo liečená operačne 84
Z228 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná 56
Z229 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná bez posunutia úlomkov 67
Z230 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná s posunutím úlomkov 112
Z231 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná 112
Z232 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne 112
Z233 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne 146
Z234 Zlomenina dolného konca kosti vretennej neúplná 34
Z235 Zlomenina dolného konca kosti vretennej úplná bez posunutia úlomkov 56
Z236 Zlomenina dolného konca kosti vretennej úplná s posunutím úlomkov 67
Z237 Zlomenina dolného konca kosti vretennej otvorená alebo operovaná 78
Z238 Epifyzeolýza dolného konca kosti vretennej 34
Z239 Epifyzeolýza dolného konca kosti vretennej s posunutím úlomkov 67
Z240 Zlomenina bodcovitého výbežku kosti lakťovej (proc. styloideus) 28
Z241 Zlomenina bodcovitého výbežku kosti vretennej bez posunutia úlomkov 56
Z242 Zlomenina bodcovitého výbežku kosti vretennej s posunutím úlomkov 67
Z243 Zlomenina kosti člnkovitej neúplná 67
Z244 Zlomenina kosti člnkovitej úplná 90
Z245 Zlomenina kosti člnkovitej komplikovaná nekrózou 146
Z246 Zlomenina inej kosti zápästnej neúplná neplní sa
Z247 Zlomenina inej kosti zápästnej úplná 45
Z248 Zlomenina niekoľkých kostí zápästných 56
Z249 Luxačná zlomenina bázy prvej kosti záprstnej (Bennettova) liečená konzervatívne 56
Z250 Luxačná zlomenina bázy prvej kosti záprstnej (Bennettova) liečená operačne 67
Z251 Zlomenina jednej kosti záprstnej neúplná neplní sa
Z252 Zlomenina jednej kosti záprstnej úplná bez posunutia úlomkov 34
Z253 Zlomenina jednej kosti záprstnej úplná s posunutím úlomkov 45
Z254 Zlomenina jednej kosti záprstnej otvorená alebo operovaná 56
Z255 Zlomenina viacerých kostí záprstných bez posunutia úlomkov 39
Z256 Zlomenina viacerých kostí záprstných s posunutím úlomkov 56
Z257 Zlomenina viacerých kostí záprstných otvorená alebo operovaná 67
Z258 Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov neplní sa
Z259 Zlomenina nechtového výbežku jedného prsta neplní sa
Z260 Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov 39
Z261 Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná 45
Z262 Zlomenina viacerých článkov jedného prsta neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov 39
Z263 Zlomenina viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov 62
Z264 Zlomenina viacerých článkov jedného prsta otvorená alebo operovaná 67
Z265 Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov 45
Z266 Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov 67
Z267 Zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorená alebo operovaná 78
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AMPUTÁCIE
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.

Z268 Amputácia v ramennom kĺbe 168
Z269 Amputácia ramena 146
Z270 Amputácia predlaktia oboch horných končatín 146
Z271 Amputácia predlaktia jednej hornej končatiny 112
Z272 Amputácia oboch rúk 123
Z273 Amputácia ruky 90
Z274 Amputácia všetkých prstov alebo ich častí 90
Z275 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 78
Z276 Amputácia troch prstov alebo ich častí 67
Z277 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 56
Z278 Amputácia jedného prsta alebo jeho časti 45

ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
Z279 Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej časti* neplní sa
Z280 Natrhnutie väčšieho svalu alebo jeho úponu alebo šľachy alebo kĺbového puzdra liečené konzervatívne neplní sa
Z281 Natrhnutie väčšieho svalu alebo jeho úponu alebo šľachy alebo kĺbového puzdra liečené operačne 56

Z282 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo jeho úponu alebo šľachy alebo kĺbového puzdra 
liečené konzervatívne 45

Z283 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo jeho úponu alebo šľachy alebo kĺbového puzdra 
liečené operačne 56

Z284 Natrhnutie Achillovej šľachy 56
Z285 Pretrhnutie Achillovej šľachy 72
Z286 Podvrtnutie bedrového kĺbu** neplní sa
Z287 Podvrtnutie kolenného kĺbu** neplní sa
Z288 Podvrtnutie členkového kĺbu** neplní sa
Z289 Podvrtnutie Chopartovho kĺbu** neplní sa
Z290 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu** neplní sa
Z291 Podvrtnutie kĺbov prstov** neplní sa

Z292 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu kolenného kĺbu potvrdené zobrazovacím 
vyšetrením alebo artroskopiou 39

Z293 Natrhnutie skríženého väzu kolena potvrdené zobrazovacím vyšetrením alebo artroskopiou 50

Z294 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného väzu kolenného kĺbu potvrdené zobrazovacím  
vyšetrením alebo artroskopiou 67

Z295 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného kĺbu potvrdené zobrazovacím  
vyšetrením alebo artroskopiou 90

Z296 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu neplní sa

Z297 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu potvrdené zobrazovacím 
vyšetrením alebo liečené operačne 45

Z298 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne, potvrdené zobrazovacím 
vyšetrením 39

Z299 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne 67
Z300 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené repozíciou lekárom konzervatívne 56
Z301 Vykĺbenie stehennej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené operačne 78
Z302 Vykĺbenie pately (jabĺčka) liečené repozíciou lekárom konzervatívne 39
Z303 Vykĺbenie pately (jabĺčka) liečené operačne 39
Z304 Vykĺbenie predkolenia liečené repozíciou lekárom konzervatívne 90
Z305 Vykĺbenie predkolenia otvorené alebo liečené operačne 112
Z306 Vykĺbenie členkovej kosti liečené konzervatívne 56
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Z307 Vykĺbenie členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne 67
Z308 Vykĺbenie pod členkovou kosťou liečené konzervatívne 56
Z309 Vykĺbenie pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne 67
Z310 Vykĺbenie kosti člnkovitej alebo kockovej alebo kostí klinových liečené konzervatívne 56
Z311 Vykĺbenie kosti člnkovitej alebo kockovej alebo kostí klinových liečené operačne 67
Z312 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne 45
Z313 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí otvorené alebo liečené operačne 56
Z314 Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov nohy neplní sa

* s klinicky objektívnymi príznakmi zodpovedajúcimi rozsiahlemu a hlbokému pomliaždeniu mäkkých tkanív
** s klinicky objektívnymi príznakmi a liečbou s pevnou fixáciou

ZLOMENINY DOLNEJ KONČATINY
Z315 Zlomenina krčku kosti stehennej zaklinená 90
Z316 Zlomenina krčku kosti stehennej nezaklinená liečená konzervatívne 144
Z317 Zlomenina krčku kosti stehennej nezaklinená liečená operačne 120
Z318 Zlomenina krčku kosti stehennej komplikovaná nekrózou hlavice alebo liečená endroprotézou 292
Z319 Traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehennej s nepatrným posunutím úlomkov 90
Z320 Traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehennej s výrazným posunutím úlomkov 146
Z321 Traumatická epifýzeolýza hlavice kosti stehennej s nekrózou 292
Z322 Zlomenina veľkého trochanteru 60
Z323 Zlomenina malého trochanteru 50
Z324 Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná bez posunutia 90
Z325 Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím liečená konzervatívne 112
Z326 Zlomenina pertrochanterická liečená operačne 146
Z327 Zlomenina subtrochanterická neúplná 112
Z328 Zlomenina subtrochanterická úplná bez posunutia úlomkov 146
Z329 Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 168
Z330 Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomkov liečená operačne 146
Z331 Zlomenina subtrochanterická otvorená 202
Z332 Zlomenina tela kosti stehennej neúplná 112
Z333 Zlomenina tela kosti stehennej úplná bez posunutia úlomkov 146
Z334 Zlomenina tela kosti stehennej úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 168
Z335 Zlomenina tela kosti stehennej úplná s posunutím úlomkov liečená operačne 146
Z336 Zlomenina tela kosti stehennej otvorená 202
Z337 Zlomenina kosti stehennej nad kondylmi neúplná 112
Z338 Zlomenina kosti stehennej nad kondylmi úplná bez posunutia úlomkov 146
Z339 Zlomenina kosti stehennej nad kondylmi úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 168
Z340 Zlomenina kosti stehennej nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 202

Z341 Zlomenina kĺbovej chrupavky na kondyle kosti stehennej alebo holennej alebo na kĺbovej ploche 
pately (jabĺčka) 45

Z342 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca kosti stehennej s posunutím úlomkov 168
Z343 Odlomenie epikondylu kosti stehennej liečené konzervatívne 67
Z344 Odlomenie epikondylu kosti stehennej liečené operačne 90
Z345 Vnútrokĺbna zlomenina kosti stehennej (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov 112
Z346 Vnútrokĺbna zlomenina kosti stehennej s posunutím liečená konzervatívne 146
Z347 Vnútrokĺbna zlomenina kosti stehennej otvorená alebo liečená operačne 184
Z348 Zlomenina pately (jabĺčka) bez posunutia úlomkov 50
Z349 Zlomenina pately (jabĺčka) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 72
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Z350 Zlomenina pately (jabĺčka) otvorená alebo liečená operačne 78
Z351 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny kosti holennej liečená konzervatívne 78
Z352 Zlomenina medzihrboľovej vyvýšeniny kosti holennej liečená operačne 78
Z353 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca kosti holennej jedného kondylu bez posunutia úlomkov 90
Z354 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca kosti holennej jedného kondylu s posunutím úlomkov 112
Z355 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca kosti holennej oboch kondylov bez posunutia úlomkov 112

Z356 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca kosti holennej oboch kondylov s posunutím úlomkov alebo  
s epifyzeolýzou 146

Z357 Odlomenie drsnatiny kosti holennej liečené konzervatívne 56
Z358 Odlomenie drsnatiny kosti holennej liečené operačne 67
Z359 Zlomenina kosti lýtkovej (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná i epifyzeolýza 22
Z360 Zlomenina kosti lýtkovej (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná 45
Z361 Zlomenina kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia neúplná 90
Z362 Zlomenina kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia úplná bez posunutia úlomkov 112
Z363 Zlomenina kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia úplná s posunutím úlomkov 146
Z364 Zlomenina kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná 202
Z365 Zlomenina vonkajšieho členku neúplná 34
Z366 Zlomenina vonkajšieho členku úplná bez posunutia úlomkov 45
Z367 Zlomenina vonkajšieho členku úplná s posunutím úlomkov 56
Z368 Zlomenina vonkajšieho členku operovaná alebo otvorená 67
Z369 Zlomenina vonkajšieho členku s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej liečená konzervatívne 90
Z370 Zlomenina vonkajšieho členku s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej liečená operačne 112
Z371 Zlomenina vnútorného členku neúplná 45
Z372 Zlomenina vnútorného členku úplná bez posunutia úlomkov 56
Z373 Zlomenina vnútorného členku úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 67
Z374 Zlomenina vnútorného členku úplná s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 78
Z375 Zlomenina vnútorného členku úplná so subluxáciou kosti členkovej liečená konzervatívne 90
Z376 Zlomenina vnútorného členku úplná so subluxáciou kosti členkovej liečená operačne 112
Z377 Zlomenina oboch členkov neúplná 56
Z378 Zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia úlomkov 67
Z379 Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 90
Z380 Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 112
Z381 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou kosti členkovej liečená konzervatívne 90
Z382 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou kosti členkovej liečená operačne 112
Z383 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany kosti holennej bez posunutia úlomkov 78

Z384 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany kosti holennej s posunutím  
úlomkov liečená konzervatívne 101

Z385 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany kosti holennej s posunutím  
úlomkov liečená operačne 112

Z386 Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov 78
Z387 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 101
Z388 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne 112
Z389 Odlomenie zadnej hrany kosti holennej neúplné 45
Z390 Odlomenie zadnej hrany kosti holennej úplné bez posunutia úlomkov 56
Z391 Odlomenie zadnej hrany kosti holennej úplné s posunutím úlomkov liečené konzervatívne 67
Z392 Odlomenie zadnej hrany kosti holennej úplné s posunutím úlomkov liečené operačne 78

Z393 Supramaleolárna zlomenina kosti lýtkovej s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej, príp.  
so zlomeninou vnútorného členku, liečená konzervatívne 112
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Z394 Supramaleolárna zlomenina kosti lýtkovej s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej, príp.  
so zlomeninou vnútorného členku, liečená operačne 129

Z395 Supramaleolárna zlomenina kosti lýtkovej s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej, príp.  
so zlomeninou vnútorného členku, a s odlomením zadnej hrany kosti holennej liečená konzervatívne 129

Z396 Supramaleolárna zlomenina kosti lýtkovej s vonkajšou subluxáciou kosti členkovej, príp.  
so zlomeninou vnútorného členku, a s odlomením zadnej hrany kosti holennej liečená operačne 146

Z397 Trieštivá vnútrokĺbna zlomenina distálnej epifýzy kosti holennej 146
Z398 Zlomenina kosti pätovej bez posunutia jej tela 50
Z399 Zlomenina kosti pätovej s posunutím jej tela 90
Z400 Zlomenina tela kosti pätovej bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 72
Z401 Zlomenina tela kosti pätovej s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 146
Z402 Zlomenina kĺbových chrupaviek v hornom členkovom kĺbe 45
Z403 Zlomenina kosti členkovej bez posunutia úlomkov 90
Z404 Zlomenina kosti členkovej s posunutím úlomkov 146
Z405 Zlomenina kosti členkovej komplikovaná nekrózou 292
Z406 Zlomenina zadného výbežku kosti členkovej 28
Z407 Zlomenina kosti kockovej bez posunutia úlomkov 56
Z408 Zlomenina kosti kockovej s posunutím úlomkov 67
Z409 Zlomenina kosti člnkovitej bez posunutia úlomkov 56
Z410 Zlomenina kosti člnkovitej luxačná 112
Z411 Zlomenina kosti člnkovitej komplikovaná nekrózou 292
Z412 Zlomenina jednej kosti klinovej bez posunutia úlomkov 56
Z413 Zlomenina jednej kosti klinovej s posunutím úlomkov 67
Z414 Zlomenina viacerých kostí klinových bez posunutia úlomkov 67
Z415 Zlomenina viacerých kostí klinových s posunutím úlomkov 90
Z416 Odlomenie bázy piatej kostičky predpriehlavkovej 56
Z417 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov 39
Z418 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových palca alebo malíčka s posunutím úlomkov 56
Z419 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových palca alebo malíčka otvorená alebo operovaná 56
Z420 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových iného prsta ako palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov 28
Z421 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových iného prsta ako palca alebo malíčka s posunutím úlomkov 45
Z422 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových viacerých prstov bez posunutia úlomkov 45
Z423 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových viacerých prstov s posunutím úlomkov 56
Z424 Zlomenina kostičiek predpriehlavkových viacerých prstov otvorená alebo operovaná 56
Z425 Odlomenie časti článku palca neplní sa
Z426 Zlomenina článku palca úplná bez posunutia úlomkov 28
Z427 Zlomenina článku palca úplná s posunutím úlomkov 39
Z428 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná 50
Z429 Trieštivá zlomenina nechtového výbežku palca 28
Z430 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov neplní sa
Z431 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca s posunutím úlomkov 22
Z432 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo operovaná 28
Z433 Zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 28
Z434 Zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorená alebo operovaná 50
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AMPUTÁCIE
Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.

Z435 Amputácia v bedrovom kĺbe alebo amputácia stehna 292
Z436 Amputácia oboch predkolení 280
Z437 Amputácia predkolenia 202
Z438 Amputácia oboch nôh 202
Z439 Amputácia nohy alebo jej častí 146
Z440 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 45
Z441 Amputácia prstov nohy alebo ich častí (okrem palca) 28

ÚRAZY NERVOVÉHO SYSTÉMU
Z442 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) potvrdený odborným lekárom neurológom neplní sa
Z443 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) bez poruchy vedomia – podmienkou je hospitalizácia neplní sa
Z444 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) s poruchou vedomia – podmienkou je hospitalizácia 48
Z445 Pomliaždenie mozgu 144
Z446 Rozdrvenie mozgového tkaniva s ťažkým neurologickým nálezom 292
Z447 Traumatické postihnutie mozgu s krvácaním do obalov mozgu 146
Z448 Traumatické postihnutie mozgu s krvácaním do mozgového tkaniva 292
Z449 Traumatické postihnutie mozgu s nedokrvenosťou ohraničenej časti mozgu 146
Z450 Krvácanie vnútrolebečné do chrbticového kanála 292
Z451 Otras miechy neplní sa
Z452 Pomliaždenie miechy 146
Z453 Krvácanie do miechy 292
Z454 Rozdrvenie miechy 292
Z455 Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou potvrdené EMG vyšetrením neplní sa

Z456 Poranenie periférneho nervu alebo jeho kmeňa s porušením motorických a senzitívnych vlákien 
potvrdené EMG vyšetrením 112

Z457 Prerušenie periférneho nervu alebo jeho kmeňa potvrdené EMG vyšetrením 224
Neurologické poranenia musia byť potvrdené odborným lekárom neurológom.

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ

Z458
Nekomplikované poranenie chirurgicky ošetrené (revíziou a šitím), rezné, tržné, bodné a hryzné 
rany, plošná abrázia mäkkých častí prstov alebo strhnutie nechtu alebo poranenia, ktoré chirurgické 
ošetrenie nevyžadujú

neplní sa

Z459 Chirurgicky ošetrená rana s komplikáciami a sekundárnym hojením neplní sa
Z460 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neodstránené neplní sa

Úrazové poškodenie bližšie nešpecifikované v tabuľke sa v súlade s rozhodnutím posudkového lekára  
priraďuje analogicky, alebo sa oceňuje v súlade s medicínskou praxou.

CELKOVÉ ÚČINKY ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Z461 Poranenie elektrickým prúdom s objektívnymi príznakmi – podmienkou plnenia je hospitalizácia 22

POPÁLENIE, POLEPTANIE, OMRZLINY (s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu)
Z462 Popálenie, poleptanie, omrzliny prvého stupňa neplní sa
Z463 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu do 5 cm2 povrchu tela neplní sa
Z464 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 6 cm2 do 1 % povrchu tela neplní sa
Z465 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 2 % do 5 % povrchu tela 28
Z466 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 6 % do 20 % povrchu tela 39
Z467 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 50
Z468 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 90
Z469 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 112
Z470 Popálenie, poleptanie, omrzliny ll. stupňa v rozsahu od 51 % povrchu tela 146



47

Z471 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu do 5 cm2 povrchu tela neplní sa

Z472 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 povrchu tela 39

Z473 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela 62

Z474 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 78

Z475 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 11 % do 15 % povrchu tela 101

Z476 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 16 % do 20 % povrchu tela 123

Z477 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 146

Z478 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 218

Z479 Popálenie, poleptanie, omrzliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby  
v rozsahu od 41 % povrchu tela 292

OTRAVY PLYNMI A PARAMI, CELKOVÉ ÚČINKY ŽIARENIA A CHEMICKÝCH JEDOV
Z480 Ľahké prípady neplní sa
Z481 Stredne ťažké a ťažké prípady – podmienkou plnenia je hospitalizácia 22

Za následky opakovaných pôsobení sa plnenie neposkytuje.


