
 

Příl.1 
Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů  

 
------------------------------------------------------------------ 

 

 

Kód     Klasifikace poškození zdraví                    počet bodů 
------------------------------------------------------------------ 

S00     Povrchní poranění hlavy 
S000    Povrchní poranění vlasové části hlavy                2 
        (1% tělesného povrchu) 
S001    Kontuze očního víčka a periokulární krajiny          5 
S002    Jiná povrchní poranění očního víčka a                5 
        periokulární krajiny 
S003    Povrchní poranění nosu                               5 
S004    Povrchní poranění ucha                               5 
S005    Povrchní poranění rtu a dutiny ústní                 5 
S007    Mnohočetná povrchní poranění hlavy      součet bodů přísl. 
                                                položek, nejvýše 
                                                však 15 bodů 
S008    Povrchní poranění jiných částí hlavy                 5 
S01     Rána hlavy 
S0100   Rána vlasové části hlavy nepronikající               1 
        ke kosti a 1 cm 

 
S0101   - pronikající ke kosti a 1 cm                        2 
S0110   Rána očního víčka a periokulární krajiny            15 
S0111   - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky      30 
S0112   - s porušením slzných cest                          40 
S012    Rána nosu                                            7 
S013    Rána ucha                                            7 
S014    Rána tváře a temporomandibulární krajiny             5 
S0150   Rána rtu                                             5 
S0151   Rána dutiny ústní                                    7 
S017    Mnohočetné rány hlavy            součet bodů přísl.položek 
                                         nejvýše však 80 bodů 
S02     Zlomenina kostí lebky a obličeje 
S0200   Zlomenina lebeční klenby-fissura                    10 
S0201   - imprese                                           30 
S0202   - tříštivá                                          40 
S0203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S0210   Zlomenina lebeční spodiny                          100 
S0211   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S0220   Zlomenina nosních kostí                             20 
S0221   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S023    Zlomenina spodiny očnice                            20 
S0240   Zlomeniny horní čelisti                             40 
S0241   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S025    Ztráta zubu                                         10 
S0260   Zlomenina dolní čelisti                             20 
S0261   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S027    Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 
                                    součet bodů přísl. položek, 
                                    nejvýše však 250 bodů 
S028    Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje             10 
        (např. lícní kost) 
S03     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 
S030    Vymknutí čelisti                                    30 
S031    Vymknutí chrupavky přepážky nosní                   10 
S032    Dislokace zubu                                      10 
S034    Podvrtnutí a namožení čelisti                        5 
S04     Poranění mozkových nervů 
S040    Poranění nervu a drah zrakového nervu              100 
S041    Poranění okohybného nervu                           70 
S042    Poranění kladkového nervu                           40 



S043    Poranění trojklaného nervu                          70 
S044    Poranění odvádějícího nervu                         40 
S045    Poranění lícního nervu                              70 
S046    Poranění sluchového nervu                          100 
S047    Poranění postranního smíšeného systému              70 
S048    Poranění jiných mozkových nervů                     30 
S05     Poranění oka a očnice 
S050    Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího       20 
        tělesa 
S0510   Kontuze očního bulbu a tkání očnice                 15 
S0511   - s krvácením do přední komory nebo sklivce         30 
S0512   - s porušením duhovky (iridorhexis,                 50 
          iridodialysis) 
S0513   - se změnou polohy nebo poraněním čočky             90 
S0514   - s odchlípením sítnice                            100 
S052    Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo            150 
        ztrátou nitrooční tkáně 
S053    Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty              120 
        nitrooční tkáně 
S0540   Pronikající rána očnice bez cizího tělesa           30 
S0541   Pronikající rána očnice s cizím tělesem             50 
S0550   Pronikající rána očního bulbu s cizím               65 
        tělesem pronikajícím bělimou 
S0551   - pronikající rohovkou                              80 
S0552   - komplikovaná poraněním čočky                     100 
S0553   - pronikající krajinou řasnatého tělesa            110 
S0554   - komplikovaná odchlípením sítnice                 150 
S0560   Pronikající rána očního bulbu bez cizího            40 
        tělesa pronikající bělimou 
S0561   - pronikající rohovkou bez zasažení čočky           60 
S0562   - pronikající rohovkou s postižením čočky           90 
S0563   - pronikající krajinou řasnatého tělesa             80 
S0564   - komplikovaná odchlípením sítnice                 120 
S0565   - komplikovaná výhřezem očních tkání               150 
S057    Avulze - vytržení - oka                            200 
S0580   Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia              10 
        photoelectrica 
S0581   cizí tělísko zaseknuté do rohovky                   15 
S0582   hluboká nepronikající rána rohovky                  30 
S0583   popálení obou víček II.-III. stupně                 30 
S0584   popálení nebo poleptání epitelu rohovky             20 
S0585   popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou      70 
S0586   poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/  100 
S0587   poleptání rohovky vedoucí k její perforaci         150 
S0590   Poúrazový a sekundární glaukom                     100 
S0591   Poúrazový vřed rohovky                             130 
S0592   Poúrazová (pooper.) endophtalmitis                 130 
S06     Nitrolební poranění 
S060    Otřes mozku lehký                                   20 
        - těžký                                             60 
S061    Traumatický otok (edém) mozku                      120 
S062    Difúzní axonální poranění mozku                    500 
S063    Ložiskové poranění mozku                           120 
S064    Epidurální krvácení                                150 
S065    Úrazové subdurální krvácení                        150 
S066    Úrazové subarachnoidální krvácení                  200 
S067    Nitrolební poranění s bezvědomím delším            400 
        než 7 dní 
S068    Jiná nitrolební poranění                           200 
S07     Drtivé poranění hlavy 
S070    Rozdrcení obličeje                                 600 
S071    Rozdrcení lebky                                    600 
S078    Rozdrcení jiných částí hlavy                       600 
S08     Traumatická amputace části hlavy 
S080    Odtržení vlasové části v délce přesahující          40 
        1/2 obvodu 
S081    Traumatická amputace ucha                           60 
S088    Traumatická amputace jiné části hlavy               40 
S09     Jiná a neurčená poranění hlavy 
S090    Poranění ductus paroticus                           60 
S092    Traumatická ruptura ušního bubínku                  60 
S10     Povrchní poranění krku 
S100    Zhmoždění (kontuze) krku                            10 
S101    Jiná povrchní poranění krku                         10 
S107    Mnohočetná povrchní poranění krku    součet bodů přísl. 
                                             položek 
S108    Povrchní poranění jiných částí krku                 10 



S110    Rána postihující hrtan a průdušnici                150 
S111    Rána postihující štítnou žlázu                     100 
S112    Rána postihující hltan a krční části jícnu         100 
S1180   Rána krku povrchní á 1 cm                            2 
S1181   - hluboká á 1 cm                                     3 
S12     Zlomenina krční páteře 
S1200   Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace  150 
S1201   - s dislokací                                      250 
S1202   - otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové 
                                            ohodnocení rány v 
                                            místě a poškození 
                                            měkkých tkání 
S1210   Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace       50 
S1211   - s dislokací                                      100 
S1212   - otevřená                připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S127    Mnohočetné zlomeniny krční  páteře  součet bodů přísl. 
                                            položek, nejvýše 
                                            však 300 bodů 
S128    Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)  80 
S129    Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku   20 
S13     Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 
        v úrovní krku 
S130    Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky   100 
S131    Vymknutí krčního obratle                           150 
S132    Vymknutí jiných neurčených částí krku               50 
S134    Podvrtnutí a natažení krční páteře                  20 
S135    Pohmoždění hlubších struktur krčních                25 
S14     Poranění nervů a míchy v úrovni krku 
S1400   Otřes krční míchy                                   60 
S1401   Otok (edém) krční míchy                            120 
S1402   Kontuze krční míchy                                320 
S1403   Transverzální léze krční míchy                     600 
S1420   Poranění nervového kořene krční míchy              320 
        (2.-4. kořen) 

 
S1421   Poranění nervového kořene krční míchy              130 
        (5.-7. kořen) 
S143    Poranění pažní pleteně                             200 
S144    Poranění periferních nervů krku                     20 
S145    Poranění krčních sympatických nervů                 60 
S15     Poranění krevních cév v úrovní krku 
S150    Poranění krční tepny                               100 
S151    Poranění vertebrální tepny                         100 
S152    Poranění zevní hrdelní žíly                         15 
S153    Poranění vnitřní hrdelní žíly                       25 
S157    Mnohočetné poranění krevních cév     součet bodů přísl. 
        v úrovní krku                        položek, nejvýše 
                                             však 200 bodů 
S158    Poranění jiných krevních cév v úrovni krku          20 
S16     Poranění svalu a šlachy v úrovní krku               20 
S17     Drtivé poranění krku 
S170    Drtivé poranění hrtanu a průdušnice                150 
S178    Drtivé poranění jiných částí krku                   80 
        (decollement+ztrátové poranění) 
S19     Jiná a neurčená poranění krku 
S197    Mnohočetná poranění krku              součet bodů přísl. 
                                              položek 
S20     Povrchní poranění hrudníku 
S200    Zhmoždění (kontuze) prsu ženy                       30 
S201    Povrchní poranění prsu (1% tělesného povrchu)        2 
S202    Zhmoždění stěny hrudníku                            10 
S203    Povrchní poranění přední stěny hrudníku              2 
        (1% tělesného povrchu) 
S204    Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku         10 
S207    Mnohočetná povrchní poranění hrudníku  součet bodů přísl. 
                                               položek 
S21     Otevřená rána hrudníku 
S2100   Rána prsu do 5 cm délky                              5 
S2101   - nad 5 cm délky                                    10 
S2110   Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm                  2 
S2111   - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm             3 
S2112   - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm               5 
S217    Mnohočetné rány hrudní stěny           součet bodů přísl. 
                                               položek 
S22     Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře 



S2200   Zlomenina hrudního obratle bez posunu               50 
S2201   - s posunem                                        100 
S2202   - tříštivá                                         150 
S2203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S221    Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře     součet bodů přísl. 
                                               položek, nejvýše 
                                               však 350 bodů 
S2220   Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná                30 
S2221   - dislokovaná                                       60 
S2222   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S2230   Zlomenina žebra                                     15 
S2231   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S224    Mnohočetné zlomeniny žeber             součet bodů přísl. 
                                               položek 
S225    Prolomený hrudník s respirační insuficiencí        100 
S228    Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků      20 
S23     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů 
        a vazů hrudníku 
S230    Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky  100 
S231    Vymknutí hrudního obratle                          150 
S233    Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)      25 
S24     Poranění nervů a míchy v úrovní hrudníku 
S2400   Otřes hrudní míchy                                  60 
S2401   Otok (edém) hrudní míchy                           100 
S2402   Kontuze hrudní míchy                               200 
S2403   Transverzální léze hrudní míchy                    400 
S242    Poranění nervového kořene hrudní míchy             110 
S243    Poranění periferních nervů hrudníku                 80 
S244    Poranění hrudních sympatických nervů                50 
S25     Poranění krevních cév hrudníku 
S250    Poranění hrudní aorty                              250 
S251    Poranění podklíčkové tepny                         100 
S252    Poranění horní duté žíly                           250 
S253    Poranění podklíčkové žíly                          100 
S254    Poranění plicních krevních cév                     150 
S255    Poranění mezižeberních krevních cév                 40 
S257    Mnohočetné poranění krevních cév     součet bodů přísl. 
        hrudníku                             položek, nejvýše 
                                             však 500 bodů 
S258    Poranění ductus thoracicus                          50 
S26     Poranění srdce 
S2600   - s hemoperikardem penetrující                     250 
S2601   - s hemoperikardem nepenetrující                   200 
S2680   - s arytmiemi                                      150 
S2681   - bez arytmií                                      120 
S27     Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů 
S270    Traumatický pneumotorax                             70 
S271    Traumatický hemotorax                               70 
S272    Traumatický tenzní pneumotorax                     100 
S2730   Kontuze plic                                       100 
S2731   Lacerace plic                                      150 
S274    Poranění průdušky                                  100 
S275    Poranění hrudní části průdušnice                   100 
S276    Poranění pohrudnice                                 20 
S277    Mnohočetná poranění nitrohrudních   součet bodů přísl. 
        orgánů                              položek, nejvýše 
                                            však 300 bodů 
S278    Poranění bránice                                   100 
S28     Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části 
        hrudníku 
S280    Rozdrcený hrudník                   součet bodů přísl. 
                                            položek, nejvýše 
                                            však 450 bodů 
S281    Traumatická amputace prsu                           60 
S29     Jiná a neurčená poranění hrudníku 
S290    Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku           30 
S30     Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve 
S300    Zhmoždění dolní části zad a pánve                   20 
S301    Zhmoždění břišní stěny                              20 
S302    Zhmoždění zevních pohlavních orgánů                 50 
S307    Mnohočetná povrchní poranění břicha,  součet bodů přísl. 



        dolní části zad a pánve               položek, nejvýše 
                                              však 70 bodů 
S308    Povrchní poranění břicha, dolní části zad            2 
        a pánve (1% tělesného povrchu) 
S31     Rána břicha, dolní části zad a pánve 
S3100   Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm         2 
S3101   - hluboká á 1 cm                                     3 
S3110   Rána břišní stěny povrchní á 1 cm                    2 
S3111   - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm             3 
S3112   - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm               5 
S312    Rána pyje                                           30 
S313    Rána šourku a varlat                                30 
S314    Rána pochvy a vulvy                                 30 
S317    Mnohočetné rány břicha, dolní části  součet bodů přísl. 
        zad a pánve                          položek, nejvýše 
                                             však 60 bodů 
S32     Zlomenina bederní páteře a pánve 
S3200   Zlomenina bederního obratle bez posunu              50 
S3201   - s posunem                                        100 
S3202   - tříštivá                                         150 
S3203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3210   Zlomenina kosti křížové                            150 
S3211   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3220   Zlomenina kostrče                                   50 
S3221   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3230   Zlomenina kyčelní kosti                            150 
S3231   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3240   Zlomenina acetabula jednoduchá                      60 
S3241   - komplikovaná                                     160 
S3242   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3250   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)              40 
S3251   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S3270   Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu    160 
S3271   - s instabilitou pánevního kruhu                   200 
S328    Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků   20 
S329    Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů  součet bodů přísl. 
                                                položek, nejvýše 
                                                však 250 bodů 
S33     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní 
        páteře a pánve 
S330    Traumatická ruptura bederní meziobratlové          100 
        ploténky 
S331    Vymknutí bederního obratle                         100 
S332    Vymknutí kloubu sakroiliakálního                   100 
S333    Vymknutí jiných a neurčených částí bederní          35 
        páteře a pánve 
S334    Traumatická ruptura spony stydké                    50 
S335    Podvrtnutí a natažení bederní páteře                20 
S336    Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu       20 
S34     Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní 
        části zad a pánve 
S3400   Otřes bederní míchy                                 60 
S3401   Otok (edém) bederní míchy                          100 
S3402   Kontuze bederní míchy                              200 
S3403   Transverzální léze bederní míchy                   400 
S342    Poranění nervového kořene bederní a křížové         60 
        páteře 
S343    Poranění caudy equiny                              120 
S344    Poranění lumbosakrální pleteně                     120 
S345    Poranění bederních,křížových a pánevních            60 
        sympatických nervů 
S346    Poranění periferních nervů břicha, dolní            30 
        části zad a pánve 
S348    Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni         20 
        břicha, dolní části zad a pánve 



S35     Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní 
        části zad a pánve 
S350    Poranění břišní aorty                              250 
S351    Poranění dolní duté žíly                           250 
S352    Poranění břišní nebo mezenterické tepny            130 
S353    Poranění vrátnice nebo slezinné žíly               130 
S354    Poranění krevních cév ledviny                      130 
S355    Poranění kyčelních krevních cév                    130 
S357    Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni 
        břicha, dolní části zad a pánve        součet bodů přísl. 
                                               položek, nejvýše 
                                               však 500 bodů 
S358    Poranění jiných krevních cév v úrovni               60 
        břicha, dolní části zad a pánve 
S36     Poranění nitrobřišních orgánů 
S3600   Kontuze sleziny                                     60 
S3601   Ruptura sleziny                                    120 
S3602   Lacerace sleziny                                   180 
S3610   Kontuze jater nebo žlučníku                         60 
S3611   Ruptura jater nebo žlučníku                        120 
S3612   Lacerace jater nebo žlučníku                       180 
S3613   Poranění žlučových cest                            180 
S3620   Kontuze slinivky břišní                             60 
S3621   Ruptura slinivky břišní                            120 
S3622   Lacerace slinivky břišní                           180 
S3623   Poranění ductus pancreaticus                       180 
S363    Poranění žaludku (perforace)                       100 
S364    Poranění tenkého střeva                             80 
S365    Poranění tračníku                                  100 
S366    Poranění konečníku                                 100 
S367    Mnohočetná poranění nitrobřišních     součet bodů přísl. 
        orgánů                                položek 
S368    Poranění jiných nitrobřišních orgánů                80 
S37     Poranění pánevních orgánů 
S3700   Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)               60 
S3701   Ruptura parenchymu ledviny                         120 
S3702   Lacerace ledviny                                   180 
S3703   Poranění dutého systému ledviny                    180 
S371    Poranění močovodu                                   80 
S372    Poranění močového měchýře                           80 
S3730   Pohmoždění močové trubice                           60 
S3731   Částečná ruptura močové trubice                     80 
S3732   Lacerace močové trubice                            120 
S374    Poranění adnex                                      80 
S3760   Kontuze dělohy                                      80 
S3761   Ruptura dělohy                                     160 
S377    Mnohočetná poranění pánevních orgánů   součet bodů přísl. 
                                               položek 
S38     Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, 
        dolní části zad a pánve 
S380    Rozdrcení zevních pohlavních orgánů    součet bodů přísl. 
                                               položek 
S382    Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů     200 
S39     Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části 
        zad a pánve 
S390    Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části         40 
        zad a pánve 
S397    Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní  součet bodů přísl. 
        části zad a pánve                       položek 
S40     Povrchní poranění ramene a paže 
S400    Zhmoždění ramene a paže                             15 
S407    Mnohočetná povrchní poranění ramene     součet bodů přísl. 
        a paže                                  položek 
S408    Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného        2 
        povrchu) 
S41     Rána ramene a paže 
S4100   Rána ramene povrchní á 1 cm                          2 
S4111   - pronikající ke kosti á 1 cm                        5 
S4110   Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm                 2 
S4111   - pronikající ke kosti á 1 cm                        5 
S417    Mnohočetné rány ramene a paže           součet bodů přísl. 
                                                položek 
S42     Zlomenina ramene a paže 
S4200   Zlomenina klíční kosti bez dislokace                20 
S4201   - s dislokací                                       40 
S4202   - tříštivá                                          60 
S4203   - nitrokloubní                                      80 



S4204   Zlomenina klíční kosti otevřená 
                                    připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S4210   Zlomenina lopatky bez posunu                        20 
S4211   - s posunem                                         40 
S4212   - tříštivá                                          60 
S4213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S4220   Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace   30 
S4221   - s dislokací                                       60 
S4222   - tříštivá                                          80 
S4223   - nitrokloubní                                     100 
S4224   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S4230   Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace         40 
S4231   - s dislokací                                       80 
S4232   - tříštivá                                         100 
S4233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S4240   Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace   30 
S4241   - s dislokací                                       60 
S4243   - tříštivá                                          80 
S4243   - nitrokloubní                                     100 
S4244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S427    Mnohočetné zlomeniny klíční kosti,     součet bodů přísl. 
        lopatky a pažní kosti                  položek 
S43     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 
        ramenního pletence 
S430    Vymknutí ramenního kloubu                           30 
S431    Vymknutí akromioklavikulárního kloubu               30 
S432    Vymknutí sternoklavikulárního kloubu                30 
S434    Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu              10 
S435    Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu  10 
S436    Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu   10 
S44     Poranění nervů v úrovni ramene a paže 
S4400   Přerušení loketního nervu v úrovni paže            120 
S4401   Natažení loketního nervu                            20 
S4410   Přerušení středního nervu v úrovni paže            130 
S4411   Natažení středního nervu                            30 
S4420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže           140 
S4421   Natažení vřetenního nervu                           40 
S4430   Přerušení ramenního nervu                          110 
S4431   Natažení ramenního nervu                            20 
S444    Poranění svalově kožního nervu                      50 
S445    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni            50 
        ramene a paže 
S447    Poranění mnohočetných nervů v úrovni    součet bodů přísl. 
        ramene a paže                           položek 
S448    Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže        30 
S45     Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže 
S450    Poranění podpažní tepny                             60 
S451    Poranění pažní tepny                                60 
S452    Poranění podpažní nebo pažní žíly                   60 
S453    Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže      10 
S457    Mnohočetná poranění krevních cév v      součet bodů přísl. 
        úrovni ramene a paže                    položek 
S46     Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže 
S460    Poranění šlachy manžety rotátorů ramene             30 
S461    Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy                30 
        dvouhlavého svalu 
S462    Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého    30 
        svalu 
S463    Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu           30 
S467    Poranění mnohočetných svalů a šlach     součet bodů přísl. 
        v úrovni ramene a paže                  položek 
S468    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene       30 
        a paže 
S47     Drtivé poranění ramene a paže           součet bodů přísl. 
                                                položek 
S48     Traumatická amputace ramene a paže 
S480    - v ramenním kloubu                                250 



S481    - v úrovni mezi ramenem a loktem                   200 
S49     Jiná a neurčená poranění ramene a paže 
S497    Mnohočetná poranění ramene a paže       součet bodů přísl. 
                                                položek 
S50     Povrchní poranění lokte a předloktí 
S500    Zhmoždění lokte                                     20 
S501    Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí       20 
S507    Mnohočetná povrchní poranění předloktí  součet bodů přísl. 
                                                položek 
S51     Rána předloktí 
S5100   Rána předloktí povrchová á 1 cm                      1 
S5101   - pronikající ke kosti á 1 cm                        3 
S517    Mnohočetné otevřené rány předloktí      součet bodů přísl. 
                                                položek 
S52     Zlomenina lokte a předloktí 
S5200   Zlomenina horního konce loketní kosti bez           30 
        dislokace 
S5201   - s dislokací                                       60 
S5202   - tříštivá                                          90 
S5203   - Zlomenina horního konce kosti loketního          100 
          nitrokloubní 
S5204   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S5210   Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez          30 
        dislokace 
S5211   - s dislokací                                       60 
S5212   - tříštivá                                          90 
S5213   - nitrokloubní                                     100 
S5214   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S5220   Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace       20 
S5221   - s dislokací                                       40 
S5222   - tříštivá                                          60 
S5223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S5230   Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace      20 
S5231   - s dislokací                                       40 
S5232   - tříštivá                                          60 
S5233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S524    Zlomenina diafýz obou kostí loketní     součet bodů přísl. 
        i vřetenní                              položek 
S5250   Zlomenina dolního konce vřetenní kosti              20 
        bez dislokace 
S5251   - s dislokací                                       40 
S5252   - tříštivá                                          60 
S5253   - nitrokloubní                                      70 
S5254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S5260   Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti    30 
        bez posunu 
S5261   - s posunem                                         60 
S5262   - tříštivá                                          90 
S5263   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S527    Mnohočetné zlomeniny předloktí          součet bodů přísl. 
                                                položek 
S53     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte 
S530    Vymknutí hlavičky kosti vřetenní                    30 
S531    Vymknutí lokte, NS                                  30 
S532    Traumatická ruptura vřetenního (radiálního)         30 
        kolaterálního vazu 
S533    Traumatická ruptura loketního (ulnárního)           30 
        kolaterálního vazu 
S534    Podvrtnutí a natažení lokte                         10 
S535    Bolestivá pronace u dětí                            10 
S54     Poranění nervů předloktí 
S5400   Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí        60 
S5401   Natažení loketního středního nervu v úrovni         20 
        předloktí 
S5410   Přerušení středního nervu v úrovni předloktí        80 



S5411   Natažení středního nervu v úrovni předloktí         20 
S5420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí       80 
S5421   Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí        20 
S543    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí  20 
S547    Mnohočetná poranění nervů v úrovni     součet bodů přísl. 
        předloktí                              položek 
S548    Poranění jiných nervů v úrovni předloktí            20 
S55     Poranění krevních cév v úrovni předloktí 
S550    Poranění loketní tepny v úrovni předloktí           10 
S551    Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí          10 
S552    Poranění žíly předloktí                              5 
S557    Mnohočetná poranění krevních cév v     součet bodů přísl. 
        úrovni předloktí                       položek 
S56     Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí 
S560    Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni      40 
        předloktí 
S561    Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu        40 
        v úrovni předloktí 
S562    Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni     40 
        předloktí 
S563    Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru     40 
        palce v úrovni předloktí 
S564    Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu         40 
        v úrovni předloktí 
S565    Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v          40 
        úrovni předloktí 
S567    Mnohočetná poranění svalů a šlach  v   součet bodů přísl. 
        úrovni předloktí                       položek 
S57     Drtivá poranění předloktí 
S570    Drtivé poranění lokte                              150 
S578    Drtivé poranění jiných částí předloktí             100 
S58     Traumatická amputace předloktí 
S580    Traumatická amputace v úrovni lokte                150 
S581    - v úrovni mezi loktem a zápěstím                  100 
S59     Jiná a neurčená poranění předloktí 
S597    Mnohočetná poranění předloktí          součet bodů přísl. 
                                               položek 
S60     Povrchní poranění zápěstí a ruky 
S600    Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu             5 
S601    - s poškozením nehtu                                10 
S602    Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky               10 
S607    Mnohočetná povrchní poranění zápěstí   součet bodů přísl. 
        a ruky                                 položek 
S61     Rána zápěstí a ruky 
S610    Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm           1 
S611    - s poškozením nehtu á 1 cm                          2 
S617    Mnohočetné rány zápěstí a ruky         součet bodů přísl. 
                                               položek 
S618    Rána jiných částí zápěstí a ruky                     2 
        á 1 cm 
S62     Zlomenina zápěstí a ruky 
S6200   Zlomenina kosti člunkové bez posunu                 30 
S6201   - s posunem                                         60 
S6202   - tříštivá                                          90 
S6203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S6210   Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu            20 
S6211   - s posunem                                         40 
S6212   - tříštivá                                          60 
S6213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S6220   Zlomenina první záprstní kosti bez posunu           20 
S6221   - s posunem                                         40 
S6222   - tříštivá                                          60 
S6223   - nitrokloubní                                      70 
S6224   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S6230   Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu            15 
S6231   - s posunem                                         30 
S6232   - tříštivá                                          45 
S6233   - nitrokloubní                                      50 
S6234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 



S624    Mnohočetná zlomenina záprstních kostí  součet bodů přísl. 
                                               položek 
S5250   Zlomenina palce ruky bez posunu                     15 
S6251   - s posunem                                         30 
S6252   - tříštivá                                          45 
S6253   - nitrokloubní                                      50 
S6254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S6260   Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu            10 
S6261   - s posunem                                         20 
S6262   - tříštivá                                          30 
S6263   - nitrokloubní                                      40 
S6264   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S627    Mnohočetné zlomeniny prstů ruky        součet bodů přísl. 
                                               položek 
S63     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni 
        zápěstí a ruky 
S630    Vymknutí zápěstí                                    30 
S631    Vymknutí prstu (ruky)                               20 
S632    Mnohočetná vymknutí prstů ruky         součet bodů přísl. 
                                               položek 
S633    Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu            20 
S634    Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních    20 
        kloubů ruky 
S635    Podvrtnutí a natažení zápěstí                       10 
S636    Podvrtnutí a natažení prstu ruky                    10 
S64     Poranění nervů v úrovní zápěstí a ruky 
S6400   Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí          60 
        a ruky 
S6401   Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky    20 
S6410   Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí   60 
S6411   Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí    20 
S6420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky  60 
S6421   Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí   20 
S6430   Přerušení prstního nervu palce ruky                 30 
S6431   Natažení prstního nervu palce ruky                  10 
S6440   Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky          20 
S6441   Natažení prstního nervu jiného prstu ruky           10 
S647    Poranění mnohočetných nervů v úrovni   součet bodů přísl. 
        ruky a zápěstí                         položek 
S65     Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 
S650    Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky      10 
S651    Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky     10 
S652    Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku    10 
S653    Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku      10 
S66     Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 
S660    Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce      40 
        v úrovni zápěstí a ruky 
S661    Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu        40 
        v úrovni zápěstí a ruky 
S662    Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni    40 
        zápěstí a ruky 
S663    Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu      40 
        v úrovni zápěstí a ruky 
S664    Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni    40 
        zápěstí a ruky 
S665    Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu      40 
        v úrovni zápěstí a ruky 
S666    Poranění svalů a šlach mnohočetných     součet bodů přísl. 
        flexorů v úrovni zápěstí a ruky         položek 
S667    Poranění svalů a šlach mnohočetných     součet bodů přísl. 
        extenzorů v úrovni zápěstí a ruky       položek 
S668    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí      40 
        a ruky 
S67     Drtivé poranění zápěstí a ruky 
S670    Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky           75 
S678    Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí   50 
        a ruky 
S68     Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 
S680    Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)   80 
S681    Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu      40 
        (úplná, částečná) 
S682    Traumatická amputace dvou nebo více     součet bodů přísl. 
        samotných prstů ruky (úplná, částečná)  položek 



S683    Kombinovaná traumatická amputace prstu  součet bodů přísl. 
        s jinými částmi zápěstí a ruky          položek 
S684    Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí         100 
S688    Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky    80 
S69     Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 
S697    Mnohočetná poranění zápěstí a ruky      součet bodů přísl. 
                                                položek 
S70     Povrchní poranění kyčle a stehna 
S700    Zhmoždění (kontuze) kyčle                           15 
S701    Zhmoždění stehna                                    15 
S707    Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna          1 
        (1% tělesného povrchu) 
S71     Rána kyčle a stehna 
S7100   Rána kyčle povrchní á 1 cm                           2 
S7101   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3 
S7102   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5 
S7110   Rána stehna povrchní á 1 cm                          2 
S7111   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3 
S7112   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5 
S717    Mnohočetné rány kyčle a stehna          součet bodů přísl. 
                                                položek 
S72     Zlomenina stehenní kosti 
S7200   Zlomenina horního konce stehenní kosti bez          70 
        dislokace 
S7201   - s dislokací                                      140 
S7202   - tříštivá                                         200 
S7203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S7230   Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace      80 
S7231   - s dislokací                                      160 
S7232   - tříštivá                                         220 
S7233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S7240   Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez          70 
        dislokace 
S7241   - s dislokací                                      140 
S7242   - tříštivá                                         200 
S7243   - nitrokloubní                                     220 
S7244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S727    Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti     součet bodů přísl. 
                                                položek 
S728    Zlomenina trochanteru (izolovaně)                   60 
S73     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle 
S730    Vymknutí kyčle                                     100 
S731    Podvrtnutí a natažení kyčle                         35 
S74     Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna 
S740    Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna    120 
S741    Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna  120 
S742    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle      25 
        a stehna 
S747    Poranění mnohočetných nervů v úrovni    součet bodů přísl. 
        kyčle a stehna                          položek 
S748    Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna       25 
S75     Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna 
S750    Poranění stehenní tepny                             40 
S751    Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna     30 
S752    Poranění velké podkožní žíly v úrovní třísla a      10 
        stehna 
S757    Poranění mnohočetných krevních cév v    součet bodů přísl. 
        úrovni kyčle a stehna                   položek 
S758    Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a       10 
        stehna 
S76     Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna 
S760    Poranění svalu a šlachy kyčle                       30 
S761    Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu           50 
S762    Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna            20 
S763    Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny       20 
        v úrovni stehna 
S764    Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v        20 
        úrovni stehna 
S767    Poranění mnohočetných svalů a šlach v   součet bodů přísl. 
        úrovni kyčle a stehna                   položek 
S77     Drtivé poranění kyčle 



S770    Drtivé poranění kyčle                              300 
S771    Drtivé poranění stehna                             200 
S772    Drtivé poranění kyčle i stehna          součet bodů přísl. 
                                                položek 
S78     Traumatická amputace kyčle a stehna 
S780    Traumatická amputace v kyčelním kloubu             350 
S781    Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem          250 
S79     Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna 
S797    Mnohočetná poranění kyčle a stehna      součet bodů přísl. 
                                                položek 
S80     Povrchní poranění bérce 
S800    Zhmoždění kolena                                    10 
S801    Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce           10 
S807    Mnohočetná povrchní poranění bérce      součet bodů přísl. 
                                                položek 
S808    Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu)  2 
S81     Rána bérce 
S8100   Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm                  2 
S8101   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3 
S8102   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5 
S817    Mnohočetné rány bérce                   součet bodů přísl. 
                                                položek 
S82     Zlomenina bérce, včetně kotníku 
S8200   Zlomenina čéšky bez dislokace                       30 
S8201   - s dislokací                                       60 
S8202   - tříštivá                                          90 
S8203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8210   Zlomenina horního konce holenní kosti bez           60 
        dislokace 
S8211   - s dislokací                                      120 
S8212   - tříštivá                                         180 
S8213   - nitrokloubní                                     220 
S8214   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8220   Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace       70 
S8221   - s dislokací                                      140 
S8222   - tříštivá                                         210 
S8223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8230   Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace  50 
S8231   - s dislokací                                      100 
S8232   - tříštivá                                         150 
S8233   - nitrokloubní                                     200 
S8234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8240   Zlomenina samotné kosti lýtkové                     20 
S8241   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8250   Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace           80 
S8251   - s dislokací                                      100 
S8252   - tříštivá                                         150 
S8253   Zlomenina vnitřního kotníku otevřená 
                                    připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S8260   Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace            60 
S8261   - s dislokací                                      100 
S8262   - tříštivá                                         130 
S8263   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S827    Mnohočetné zlomeniny bérce            součet bodů přísl. 
                                              položek 
S828    Zlomeniny jiných částí bérce                        80 
S83     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena 
S830    Vymknutí čéšky                                      50 
S831    Vymknutí kolena                                     70 
S832    Čerstvé poranění menisku                            70 
S833    Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena          60 
S8340   Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální       40 
        vaz kolena 



S8341   Přerušení kolaterálního vazu kolena                 70 
S8350   Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena        40 
S8351   Přerušení zkříženého vazu kolena                    70 
S836    Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí     40 
        kolena 
S837    Poranění mnohočetných struktur kolena  součet bodů přísl. 
                                               položek, nejvýše 
                                               však 150 bodů 
S84     Poranění nervů v úrovni bérce 
S8400   Natažení nervu tibiálního bérce                     20 
S8401   Přerušení nervu tibiálního bérce                    50 
S8410   Natažení nervu peroneálního bérce                   20 
S8411   Přerušení nervu peroneálního bérce                  70 
S842    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce      30 
S847    Poranění mnohočetných nervů v úrovni   součet bodů přísl. 
        bérce                                  položek 
S848    Poranění jiných nervů bérce                         30 
S85     Poranění krevních cév bérce 
S850    Poranění podkolenní tepny                           40 
S851    Poranění holenní tepny (přední, zadní)              20 
S852    Poranění tepny lýtkové                              20 
S853    Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce         10 
S854    Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce           5 
S855    Poranění podkolenní žíly                            20 
S857    Poranění mnohočetných krevních cév     součet bodů přísl. 
        v úrovni bérce                         položek 
S858    Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce          5 
S86     Poranění svalu a šlachy bérce 
S860    Poranění Achillovy šlachy                           70 
S861    Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové        40 
        skupiny v úrovni bérce 
S862    Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny      30 
        v úrovni bérce 
S863    Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů     30 
        v úrovni bérce 
S867    Poranění mnohočetných svalů a šlach     součet bodů přísl. 
        v úrovni bérce                          položek 
S868    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce        30 
S87     Drtivé poranění bérce 
S870    Drtivé poranění kolena                             200 
S878    Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce     130 
S88     Traumatická amputace bérce 
S880    Traumatická amputace v úrovni kolena               250 
S881    - mezi kolenem a kotníkem                          180 
S89     Jiná a neurčená poranění bérce 
S897    Mnohočetná poranění bérce               součet bodů přísl. 
                                                položek 
S90     Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 
S900    Zhmoždění kotníku                                   20 
S901    Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu             5 
S902    - s poškozením nehtu                                10 
S903    Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod         5 
        kotníkem 
S907    Mnohočetná povrchní poranění kotníku    součet bodů přísl. 
        a nohy pod ním                          položek 
S908    Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním             2 
        (1% tělesného povrchu) 
S91     Rána kotníku a nohy 
S9100   Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm          1 
S9101   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                2 
S917    Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy součet bodů přísl. 
        pod ním                                 položek 
S92     Zlomenina nohy pod kotníkem 
S9200   Zlomenina patní kosti bez dislokace                 50 
S9201   - s dislokací                                      100 
S9202   Zlomenina patní kosti tříštivá                     150 
S9203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S9210   Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace              40 
S9211   - s dislokací                                      100 
S9212   - tříštivá                                         150 
S9213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S9220   Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace       25 
S9221   - s dislokací                                       50 



S9222   - tříštivá                                         100 
S9223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S9230   Zlomenina zanártní kosti bez dislokace              25 
S9231   - s dislokací                                       40 
S9232   - tříštivá                                          50 
S9233   - nitrokloubní                                      70 
S9234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S9240   Zlomenina palce nohy bez dislokace                  20 
S9241   - s dislokací                                       40 
S9242   - tříštivá                                          60 
S9243   - nitrokloubní                                      60 
S9244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S9250   Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace            5 
S9251   - s dislokací                                       10 
S9252   - tříštivá                                          15 
S9253   - nitrokloubní                                      15 
S9254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení 
                                    rány v místě a poškození 
                                    měkkých tkání 
S927    Mnohočetné zlomeniny nohy pod         součet bodů přísl. 
        kotníkem                              položek 
S93     Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v 
        úrovni kotníku a nohy pod ním 
S930    Vymknutí kotníku                                   100 
S931    Vymknutí prstu nohy                                 20 
S932    Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním                 60 
S933    Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod         50 
        kotníkem 
S934    Podvrtnutí a natažení kotníku                       10 
S935    Podvrtnutí a natažení prstu nohy                     5 
S94     Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem 
S940    Poranění zevního plantárního nervu                  30 
S941    Poranění vnitřního plantárního nervu                30 
S942    Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni         30 
        kotníku a nohy pod ním 
S943    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku    20 
        a nohy pod ním 
S947    Mnohočetná poranění nervu v úrovni    součet bodů přísl. 
        kotníku a nohy pod ním                položek 
S948    Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy       20 
        pod ním 
S95     Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S950    Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem             5 
S951    Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem          5 
S957    Mnohočetná poranění krevních cév v    součet bodů přísl. 
        úrovni kotníku a nohy pod ním         položek 
S96     Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S960    Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru            40 
        prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S961    Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu    30 
        v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S962    Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni          40 
        kotníku a nohy pod ním 
S967    Poranění mnohočetných svalů a šlach   součet bodů přísl. 
        v úrovni kotníku a nohy pod ním       položek 
S968    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku      30 
        a nohy pod ním 
S97     Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním 
S970    Drtivé poranění kotníku                            130 
S971    Drtivé poranění prstu nohy                          30 
S978    Drtivé poranění jiných částí kotníku  součet bodů přísl. 
        a nohy pod ním                        položek 
S98     Traumatická amputace kotníku pod ním 
S980    Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku         160 
S981    - jednoho prstu nohy                                50 
S982    - dvou nebo více prstů nohy           součet bodů přísl. 
                                              položek 
S983    - jiných částí nohy pod kotníkem                   100 
S99     Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 
S997    Mnohočetná poranění kotníku a nohy    součet bodů přísl. 
        pod ním                               položek 



T17     Cizí těleso v dýchacím ústrojí 
T170    Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních     10 
        dutinách 
T171    - v hltanu                                          20 
T172    - v hrtanu                                          20 
T173    - v průdušnici                                      30 
T174    - v průdušce                                        50 
T178    - v jiných a více částech dýchacího   součet bodů přísl. 
          ústrojí                             položek 
T18     Cizí těleso v trávicím ústrojí 
T180    Cizí těleso v ústech                                 5 
T1810   - v jícnu          - odstranění endoskopicky        30 
T1811                      - odstranění operací             60 
T1820   - v žaludku        - odstraněné endoskopicky        30 
T1821                      - odstraněné operací             60 
T183    - v tenkém střevě                                   80 
T184    - v tračníku                                        80 
T185    - v řiti a konečníku                                60 
T19     Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí 
T1900   Cizí těleso v močové trubici - odstranění           20 
                                       endoskopicky 
T1901                                - odstranění operací   40 
T1910   Cizí těleso v močovém měchýři- odstranění           20 
                                       endoskopicky 
T1911                                - odstranění operací   60 
T192    - ve vulvě a pochvě                                 30 
T1930   - v děloze                                          30 
T2700   Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice           150 
        lehkého stupně 
T2701   - těžkého stupně                                   400 
T271    - s plícemi                                        600 
T280    Popálenina úst a hltanu                            200 
T281    - jícnu                                            400 
T31     Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně 
        postižení 
                                       I.st.   II.st.    III.st. 
T310    méně než 0,25 % 
        povrchu těla                      0        5         15 
T3101   0,25 % - méně než 1 % 
        povrchu těla                      5       10         75 
T311    1 % - méně než 5 % 
        povrchu těla                     25       50        150 
T312    5 % - méně než 10 % 
        povrchu těla                     50      100        300 
T313    10 % - méně než 20 % 
        povrchu těla                    100      200        600 
T314    20 % - méně než 30 % 
        povrchu těla                    150      300        900 
T315    30 % - méně než 40 % 
        povrchu těla                    200      400       1200 
T316    40 % - méně než 50 % 
        povrchu těla                    250      500       1500 
T317    50 % - méně než 60 % 
        povrchu těla                    300      600       1800 
T318    60 % - méně než 70 % 
        povrchu těla                    350      700       2100 
T319    70 % a více 
        povrchu těla                    400      800       2400 
T63     Toxický účinek styku s jedovatými živočichy         30 
T67     Účinky horka a světla 
T670    Úpal tepelný a sluneční                             15 
T671    Mdloba (synkopa) z horka                            35 
T672    Křeče z horka                                       20 
T673    Anhydrotické vyčerpání z horka                      35 
T674    Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí)   35 
        soli 
T676    Přechodná únava z horka                              0 
T677    Otok (edém) z horka                                 35 
T678    Jiné účinky horka a světla                          15 
T70     Účinky tlaku vzduchu a vody 
T700    Ušní barotrauma                                     40 
T701    Barotrauma dutin                                    30 
T790    Vzduchová embolie                                  150 
T791    Tuková embolie                                     200 
T792    Traumatické sekundární rekurentní krvácení         100 
T793    Poúrazová infekce rány                              50 
T794    Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/          200 



T795    Traumatická anurie. Crush syndrom                  200 
T796    Traumatická ischemie svalu                         100 
T797    Traumatický podkožní emfyzém                        50 
T802    Místní projevy po očkování /katar.zánět, nekroza/   70 
T8060   Sérová nemoc bez komplikací                        200 
T8061   - s komplikacemi /např. arthralgiemi a pod./       300 
T8860   Anafylaktický šok bez komplikací                   200 
T8861   - s komplikacemi /bezvědomí a pod./                350 


