
DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

HLAVA
001 Skalpace hlavy s koÏním defektem ãásteãná     do 5 t˘dnÛ
002 Skalpace hlavy s koÏním defektem úplná             do 12 t˘dnÛ
003 PohmoÏdûní hlavy nebo obliãeje bez poranûní skeletu  do 3 t˘dnÛ
004 Podvrtnutí ãelistního kloubu nebo vymknutí dolní ãelisti do 3 t˘dnÛ
005  Zlomenina spodiny lební bez komplikací                           do 15 t˘dnÛ
006  Zlomenina spodiny lební s komplikacemi                           do 26 t˘dnÛ
007 Zlomenina klenby lební bez vpáãení úlomkÛ          do 9 t˘dnÛ
008  Zlomenina klenby lební s vpáãením úlomkÛ           do 14 t˘dnÛ
009  Zlomenina kosti ãelní, temenní, t˘lní nebo spánkové

bez vpáãení úlomkÛ                                             do 9 t˘dnÛ
010  Zlomenina kosti ãelní, temenní, t˘lní nebo spánkové

s vpáãením úlomkÛ                                             do 14 t˘dnÛ
011  Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomkÛ nebo 

zlomenina pfiepáÏky nosní                                  do 3 t˘dnÛ
012  Zlomenina kostí nosních s posunutím nebo

vpáãením úlomkÛ                                              do 4 t˘dnÛ
013  neobsazeno
014  Zlomenina okraje oãnice                                   do 9 t˘dnÛ
015  Zlomenina kosti lícní                                               do 9 t˘dnÛ
016  PodkoÏní emfysem se zlomeninou stûny vedlej‰ích 

dutin nosních                                                        do 6 t˘dnÛ
017  Zlomenina kosti jafimové                                      do 6 t˘dnÛ
018  Zlomenina komplexu kosti jafimové horní ãelisti      do 12 t˘dnÛ
019  SdruÏené zlomeniny (LE FORT I. – III.)                         do 25 t˘dnÛ
020  Zlomenina dolní ãelisti bez posunu úlomkÛ               do 8 t˘dnÛ 
021  Zlomenina dolní ãelisti s posunem úlomkÛ                   do 12 t˘dnÛ
022  Zlomenina horní ãelisti bez posunu úlomkÛ           do 11 t˘dnÛ
023  Zlomenina horní ãelisti s posunem úlomkÛ               do 15 t˘dnÛ
024  Zlomenina dásÀového v˘bûÏku                                  do 6 t˘dnÛ

ZUBY
025  Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce jeden zub     do 3 t˘dnÛ
026 Poúrazové ztráta nebo nutná extrakce dva zuby                 do 4 t˘dnÛ 
027 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce tfii zuby                 do 5 t˘dnÛ
028 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce ãtyfii zuby                do 6 t˘dnÛ
029 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce pût a více zubÛ       do 7 t˘dnÛ

Hodnocení se t˘ká pouze zubÛ I. – V. a podmínkou pro 
plnûní je ohroÏení vitality dfienû, které vyÏaduje léãení

030  Úrazové uvolnûní  vazového aparátu 
(napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ 
zubu za jeden zub                           do 3 t˘dnÛ

031 Úrazové uvolnûní  vazového aparátu 
(napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ 
zubu za kaÏd˘ dal‰í zub             o dal‰í 1 t˘den 

032 Po‰kození, zlomenina, vyraÏení doãasn˘ch nebo 
umûl˘ch zubÛ                                                             neplní se

OKO
033 Cizí tûlísko v oku                                                     do 3 t˘dnÛ
034  Rána víãka – sutura                                                 do 4 t˘dnÛ
035 Pfieru‰ení slzn˘ch kanálkÛ – rána                             do 5 t˘dnÛ
036 Popálení (poleptání) kÛÏe víãek jednoho oka        do 3 t˘dnÛ
037 Popálení (poleptání) kÛÏe víãek obou oãí                     do 4 t˘dnÛ
038 Popálení (poleptání) spojivky 1. stupnû                   do 3 t˘dnÛ
039 Popálení (poleptání) spojivky 2. stupnû                       do 6 t˘dnÛ
040 Popálení (poleptání) spojivky 3. stupnû                         do 8 t˘dnÛ
041 Rána spojivky                                                           do 4 t˘dnÛ
042 Poranûní spojivky perforující s krvácením                       do 4 t˘dnÛ
043 Povrchní poranûní rohovky, rohovkov˘ vfied                    do 6 t˘dnÛ
044 Hluboká rána rohovky bez komplikací                        do 4 t˘dnÛ
045 Hluboká rána rohovky, rohovkov˘ vfied a nitrooãní zánût do 8 t˘dnÛ
046 Rána rohovky nebo bûlimy s prodûravûním                do 12 t˘dnÛ
047 Rána pronikající do oãnice                                         do 12 t˘dnÛ
048 PohmoÏdûní oka s krvácením do pfiední komory         do 5 t˘dnÛ
049 PohmoÏdûní oka s krvácení do komory komplikované     do 10 t˘dnÛ
050 NatrÏená duhovka                                                     do 8 t˘dnÛ
051 NatrÏená duhovka s krvácením do sklivce a sítnice      do 12 t˘dnÛ
052 Subluxace ãoãky                                                      do 5 t˘dnÛ
053 Subluxace ãoãky s komplikacemi                               do 8 t˘dnÛ
054 Vykloubení ãoãky                                                     do 8 t˘dnÛ
055 Vykloubení ãoãky s komplikacemi                                  do 12 t˘dnÛ
056 Odchlípení sítnice (pouze po pfiímém mechanickém 

zásahu do oka)                                                          do 25 t˘dnÛ
057 Poranûní okohybného aparátu s diplopií                     do 10 t˘dnÛ
058 PostiÏení zrakového nervu  úrazové                           do 16 t˘dnÛ
059 Poranûní oka vyÏadující  jeho vynûtí                          do 20 t˘dnÛ
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UCHO
060 PohmoÏdûní boltce                                               do 2 t˘dnÛ
061  Poranûní zvukovodu s krvav˘m poranûním boltce         do 6 t˘dnÛ
062  Perforace bubínku bez zlomeniny a infekce                    do 2 t˘dnÛ
063  Perforace bubínku s druhotnou infekcí                     do 7 t˘dnÛ
064  Ohlu‰ení po v˘buchu                                                do 10 t˘dnÛ
065  Otfies labyrintu (audiometrie)                                     do 7 t˘dnÛ

PORANùNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
066 Otfies mozku I. stupeÀ                                            do 2 t˘dnÛ
067  Otfies mozku II. stupeÀ                                                   do 8 t˘dnÛ
068  Otfies mozku III. stupeÀ                                            do 14 t˘dnÛ
069  PohmoÏdûní mozku                                                   do 26 t˘dnÛ
070  Poúrazové krvácení do mozku nebo rozdrcení mozkové 

tkánû                                                                 do 52 t˘dnÛ
071  Poúrazové krvácení nitrolební a do kanálu mí‰ního          do 52 t˘dnÛ
072  PohmoÏdûní míchy                                                do 30 t˘dnÛ
073  Otfies míchy                                                                do 12 t˘dnÛ  
074  Rozdrcení míchy nebo krvácení do míchy                      do 52 t˘dnÛ
075  Pfieru‰ení motorického nervu                                           do 38 t˘dnÛ
076  Poranûní motorického nervu a pfieru‰ení vodiv˘ch vláken do 20 t˘dnÛ
077  PohmoÏdûní motorického nervu                                  do 5 t˘dnÛ

KRK
078  Perforující poranûní jícnu, hrtanu nebo prÛdu‰nice     do 24 t˘dnÛ
079  Zlomenina chrupavky hrtanu nebo jazylky                     do 12 t˘dnÛ
080  Poleptání v oblasti krku a dutiny ústní                          do 10 t˘dnÛ

HRUDNÍK
081  Zlomenina kosti hrudní bez posunu úlomkÛ          do 5 t˘dnÛ
082  Zlomenina kosti hrudní s posunem úlomkÛ                  do 8 t˘dnÛ
083  Vylomení zlomenina kosti hrudní                                  do 12 t˘dnÛ
084  Zlomenina jednoho Ïebra                                             do 4 t˘dnÛ
085  Zlomenina dvou aÏ ãtyfi Ïeber                                    do 8 t˘dnÛ
086  Zlomenina více neÏ ãtyfi Ïeber                                       do 12 t˘dnÛ
087  Dvífiková zlomenina  aÏ ãtyfi Ïeber                              do 12 t˘dnÛ
088  Dvífiková zlomenina více jak ãtyfi Ïeber                     do 14 t˘dnÛ
089  PohmoÏdûní stûny hrudní                                          do 2 t˘dnÛ
090  Úrazové roztrÏení plic jednostranné                            do 14 t˘dnÛ
091  Úrazové roztrÏení plic oboustranné                          do 20 t˘dnÛ
092  Úrazové po‰kození srdce                                             do 52 t˘dnÛ
093 Úrazové roztrÏení bránice                                        do 16 t˘dnÛ
094 Spontánní pneumotorax                                     neplní se
095  Poúrazov˘ pneumotorax zavfien˘                                do 8 t˘dnÛ
096  Poúrazov˘ pneumotorax  -  drenáÏ                              do 12 t˘dnÛ
097  Poúrazov˘ pneumotorax otevfien˘                           do 32 t˘dnÛ
098  Poúrazov˘ emyfysem                                               do 12 t˘dnÛ
099 Poúrazové krvácení do hrudníku                                  do 15 t˘dnÛ

PÁTE¤ A PÁNEV
100 PohmoÏdûní pátefie                                                    do 3 t˘dnÛ
101 Podvrtnutí pátefie                                              do 5 t˘dnÛ
102  Vymknutí pátefie (potvrzené RTG)                              do 25 t˘dnÛ
103  Zlomenina trnového nebo pfiíãného v˘bûÏku jednoho obratle  do 6 t˘dnÛ
104  Zlomenina trnov˘ch nebo pfiíãn˘ch v˘bûÏkÛ více obratlÛ do 10 t˘dnÛ
105  Zlomenina kloubního v˘bûÏku                                    do 8 t˘dnÛ
106  Zlomenina oblouku obratle                      do 12 t˘dnÛ
107  Zlomenina zubu ãepovce                     do 25 t˘dnÛ
108  Kompresivní zlomeniny tûl obratlÛ                   do 26 t˘dnÛ
109  Roztfií‰tûné zlomeniny tûl obratlÛ                          do 52 t˘dnÛ
110  PohmoÏdûní pánve                                     do 3 t˘dnÛ
111  Podvrtnutí v kfiíÏokyãelním kloubu                do 3 t˘dnÛ
112  OdtrÏení hrbolu kosti sedací                       do 10 t˘dnÛ
113  OdtrÏení pfiedního trnu                                       do 10 t˘dnÛ
114  Zlomenina kosti stydké nebo sedací jednostranná     do 11 t˘dnÛ
115  Zlomenina kosti stydké jednostranná s rozestupem spony do 25 t˘dnÛ
116  Zlomenina kostí stydk˘ch oboustranná                       do 25 t˘dnÛ
117  Zlomenina kosti kfiíÏové                                 do 9 t˘dnÛ
118  Zlomenina kosti kfiíÏové s neurologick˘m nálezem     do 24 t˘dnÛ
119  Zlomenina lopaty kosti kyãelní                 do 17 t˘dnÛ
120 Zlomenina okraje acetabula                              do 9 t˘dnÛ
121 Zlomenina kostrãe                                       do 8 t˘dnÛ
122 Zlomenina pánve jednostranná                                 do 20 t˘dnÛ
123 Zlomenina pánve oboustranná               do 26 t˘dnÛ
124 Zlomenina pánve s poranûním cév                           do 35 t˘dnÛ 
125 Zlomenina acetabula s luxací  kloubu kyãelního          do 30 t˘dnÛ
126 Poúrazov˘ rozestup spony stydké                           do 17 t˘dnÛ
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B¤ICHO
127 PohmoÏdûní stûny bfii‰ní                               do 2 t˘dnÛ
128 TûÏké pohmoÏdûní bfiicha s hospitalizací               do 8 t˘dnÛ
129 Rána pronikající do dutiny bfii‰ní                                  do 6 t˘dnÛ
130 RoztrÏení jater                          do 16 t˘dnÛ
131  PohmoÏdûní sleziny                       do 7 t˘dnÛ 
132 RoztrÏení sleziny                        do 12 t˘dnÛ
133 RoztrÏení slinivky                                            do 16 t˘dnÛ
134 Perforace Ïaludku nebo dvanáctníku poúrazová     do 13 t˘dnÛ
135 Perforace tenkého stfieva bez resekce                          do 9 t˘dnÛ
136 Perforace  tenkého stfieva s resekcí                                do 12 t˘dnÛ
137 Perforace tlustého stfieva  nebo okruÏí bez resekce         do 10 t˘dnÛ
138 Perforace tlustého stfieva nebo okruÏí  s resekcí                do 13 t˘dnÛ 

UROGENITÁLNÍ ÚSTROJÍ
139 PohmoÏdûní ledviny s hematurií              do 5 t˘dnÛ
140  PohmoÏdûní ‰ourku, varlat nebo pyje                do 5 t˘dnÛ
141  PohmoÏdûní varlat vedoucí ke ztrátû                    do 15 t˘dnÛ
142 PohmoÏdûní zevního genitálu u Ïen                     do 5 t˘dnÛ
143  RoztrÏení ledviny                                  do 13 t˘dnÛ
144  RoztrÏení ledviny vedoucí k odnûtí                        do 20 t˘dnÛ
145  RoztrÏení moãového mûch˘fie                       do 11 t˘dnÛ
146  RoztrÏení moãové trubice                                     do 16 t˘dnÛ

HORNÍ KONâETINA
147  PohmoÏdûní paÏe, pfiedloktí, ruky, prstÛ, kloubÛ HK   do 3 t˘dnÛ
148  Podvrtnutí skloubení nebo kloubu HK           do 4 t˘dnÛ
149  Vymknutí  klíãek x lopatka, klíãek x kost hrudní  

konzervativní léãba    do 4 t˘dnÛ
150  Vymknutí klíãek x lopatka, klíãek x kost hrudní  

operativní léãba          do 9 t˘dnÛ
151  Vymknutí ramene konzervativní, lokte (pfiedloktí) 

konzervativní léãba  do 7 t˘dnÛ
152  Vymknutí ramene, lokte (pfiedloktí) operaãní léãba       do 12 t˘dnÛ
153  Vymknutí zápûstí konzervativní léãba                           do 10 t˘dnÛ
154  Vymknutí zápûstí operativní léãba                                    do 16 t˘dnÛ
155  Vymknutí záprstních kostí                               do 7 t˘dnÛ
156  Vymknutí kloubu prstÛ                                       do 7 t˘dnÛ
157  Neúplné pfieru‰ení ‰lach natahovaãÛ nebo ohybaãÛ 

- prst nebo ruka  do 8 t˘dnÛ
158  Úplné pfieru‰ení ‰lach oh˘baãÛ nebo natahovaãÛ  

(sutura) – prst nebo ruka                                           do 12 t˘dnÛ
159  OdtrÏení dorsální aponeurosy                           do 7 t˘dnÛ 
160  Úplné pfieru‰ení ‰lach oh˘baãÛ nebo natahovaãÛ 

ruky v oblasti zápûstí                                             do 12 t˘dnÛ
161  NatrÏení svalu ãi ‰lachy v oblasti ramene (sono ãi 

diagnostika ortopedem nebo chirurgem)            do 7 t˘dnÛ
162  Úplné pfietrÏení svalu nebo ‰lachy v oblasti ramene 

(operace)             do 12 t˘dnÛ
163  PfietrÏení (odtrÏení) ‰lachy hlavy  dvouhlavého 

svalu paÏního konzervativní léãení                             do 7 t˘dnÛ
164   PfietrÏení (odtrÏení) ‰lachy hlavy  dvouhlavého svalu 

paÏního operativní léãení                                   do 12 t˘dnÛ
165   NatrÏení jiného svalu horní konãetiny (závûs)         do 3 t˘dnÛ
166   Zlomenina tûla nebo krãku lopatky              do 8 t˘dnÛ
167 Zlomenina nadpaÏku lopatky                                   do 7 t˘dnÛ
168   Zlomenina zobákovitého v˘bûÏku lopatky             do 6 t˘dnÛ
169   Zlomenina klíãku konzervativní léãení                    do 5 t˘dnÛ
170   Zlomenina klíãku léãená - operace                           do 9 t˘dnÛ
171 Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní bez posunu     do 7 t˘dnÛ
172   Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní s posunem  

- konzervativnû  do 8  t˘dnÛ
173 Zlomenina velkého hrbolku kosti paÏní s posunem 

– operace           do 12 t˘dnÛ
174 Zlomenina hlavice kosti paÏní – konzervativnû       do 8 t˘dnÛ 
175 Zlomenina hlavice kosti paÏní roztfií‰tûná             do 20 t˘dnÛ
176 Zlomenina krãku kosti paÏní bez posunu                 do 8 t˘dnÛ
177 Zlomenina krãku kosti paÏní zaklínûná nebo s posunem do 11 t˘dnÛ
178 Zlomenina krãku kosti paÏní  operativnû léãená           do 15 t˘dnÛ
179 Zlomenina krãku kosti paÏní luxaãní – operace             do 17 t˘dnÛ
180 Zlomenina tûla kosti paÏní bez posunu                     do 12 t˘dnÛ
181 Zlomenina tûla kosti paÏní s posunem nebo 

otevfiená – operace       do 16 t˘dnÛ
182 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly neúplná                 do 8 t˘dnÛ
183 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly úplná bez posunu    do 10 t˘dnÛ
184 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly s posunem      do 12 t˘dnÛ
185 Zlomenina kosti paÏní nad kondyly otevfiená nebo 

operace               do 16 t˘dnÛ
186 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

bez posunu          do 10 t˘dnÛ
187 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

s posunem            do 12 t˘dnÛ
188 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti paÏní 

otevfiená nebo operovaná                                          do 16 t˘dnÛ
189 Zlomenina epikondylu kosti paÏní bez posunu               do 6  t˘dnÛ
190  Zlomenina epikondylu kosti paÏní s posunem 

do v˘‰e ‰tûrbiny          do 10 t˘dnÛ
191 Zlomenina epikondylu kosti paÏní s posunem úlomkÛ 

do kloubu        do 16 t˘dnÛ
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192 Zlomenina okovce kosti loketní konzervativní léãení       do 6 t˘dnÛ
193  Zlomenina okovce kosti loketní – operace                 do 10 t˘dnÛ
194 Zlomenina korunového v˘bûÏku kosti loketní 

– konzervativnû            do 8 t˘dnÛ
195 Zlomenina korunového v˘bûÏku kosti loketní – operace  do 12 t˘dnÛ
196  Zlomenina tûla kosti loketní neúplná                      do 8 t˘dnÛ
197  Zlomenina tûla kosti loketní úplná – konzervativnû         do 10 t˘dnÛ
198  Zlomenina tûla kosti loketní úplná – operace               do 16 t˘dnÛ
199  Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti loketní           do 6 t˘dnÛ
200  Zlomenina hlaviãky nebo krãku kosti vfietenní 

– konzervativnû          do 8 t˘dnÛ
201  Zlomenina hlaviãky nebo krãku kosti vfietenní – operace do 10 t˘dnÛ
202  Zlomenina tûla kosti vfietenní neúplná                        do 8 t˘dnÛ
203  Zlomenina tûla kosti vfietenní úplná – konzervativnû    do 10 t˘dnÛ
204  Zlomenina tûla kosti vfietenní úplná – operace         do 16 t˘dnÛ
205  Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti vfietenní 

bez posunu              do 8 t˘dnÛ
206 Zlomenina bodcovitého v˘bûÏku kosti vfietenní 

s posunem               do 11 t˘dnÛ
207  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní neúplná       do 7 t˘dnÛ
208  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní úplná 

bez posunu                do 10 t˘dnÛ
209  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní úplná 

s posunem                do 12 t˘dnÛ
210  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – operace      do 15 t˘dnÛ
211  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – epifyseolysa    do 6 t˘dnÛ
212  Zlomenina dolního konce kosti vfietenní – epifyseolysa 

operovaná   do 14  t˘dnÛ
213  Zlomenina obou kostí pfiedloktí neúplná                    do 10 t˘dnÛ
214  Zlomenina obou kostí pfiedloktí úplná - konzervativnû     do 12 t˘dnÛ
215  Zlomenina obou kostí pfiedloktí  - operace                   do 19 t˘dnÛ
216  Luxaãní zlomenina  pfiedloktí (Monteggiova)               do 20 t˘dnÛ
217  Zlomenina kosti ãlunkové neúplná                              do 10 t˘dnÛ
218  Zlomenina kosti ãlunkové úplná – konzervativnû       do 14 t˘dnÛ
219  Zlomenina kosti ãlunkové – operace                           do 20 t˘dnÛ
220  Zlomenina kosti zápûstní (mimo ãlunkovou) neúplná    do 6 t˘dnÛ
221  Zlomenina kosti zápûstní (mimo ãlunkovou) úplná      do 8 t˘dnÛ
222  Zlomenina nûkolika kostí zápûstních                       do 15 t˘dnÛ
223  Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná                    do 5 t˘dnÛ
224  Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunu       do 6 t˘dnÛ
225  Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunem         do 8 t˘dnÛ
226  Zlomenina jedné kosti záprstní – operace                   do 10 t˘dnÛ
227  Zlomenina nûkolika kostí záprstních bez posunu         do 7 t˘dnÛ
228  Zlomenina nûkolika kostí záprstních s posunem         do 10 t˘dnÛ
229  Zlomenina nûkolika kostí záprstních – operace             do 12 t˘dnÛ
230 Luxaãní zlomenina base první kosti záprstní 

– konzervativnû           do 10 t˘dnÛ
231 Luxaãní zlomenina base první kosti záprstní

– operace (Bennetova) do 12 t˘dnÛ 
232  Zlomenina jednoho ãlánku prstu neúplná                   do 3 t˘dnÛ
233  Zlomenina jednoho ãlánku prstu úplná bez posunu      do 5 t˘dnÛ
234  Zlomenina jednoho ãlánku prstu úplná s posunem        do 7 t˘dnÛ
235  Zlomenina jednoho ãlánku prstu – operace               do 9 t˘dnÛ
236  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu neúplná               do 4 t˘dnÛ
237  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu úplná bez posunu  do 8 t˘dnÛ
238  Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu úplná s posunem      do 10 t˘dnÛ
239 Zlomenina nûkolika ãlánkÛ prstu – operace                 do 14 t˘dnÛ
240 neobsazeno
241 Amputace v ramenním kloubu  nebo paÏe           do 28 t˘dnÛ
242 Amputace pfiedloktí                                  do 26 t˘dnÛ
243  Amputace ruky                                            do 22 t˘dnÛ
244  Amputace v‰ech prstÛ ruky                                  do 18 t˘dnÛ
245  Amputace palce nebo jeho ãásti s kostí 

– v proximálním ãlánku       do 16 t˘dnÛ
246  Amputace palce nebo jeho ãásti s kostí 

- v distálním ãlánku             do 11 t˘dnÛ
247 Amputace prstu nebo jeho ãásti s kostí 

– ve stfiedním ãlánku           do 11 t˘dnÛ       
248  Amputace prstu nebo jeho ãásti s kostí 

– v distálním ãlánku            do 5 t˘dnÛ

DOLNÍ KONâETINA
249  PohmoÏdûní kloubu kyãelního, kolenního 

nebo hlezenného            do 3 t˘dnÛ
250  PohmoÏdûní stehna, bérce, nohy nebo prstÛ            do 3 t˘dnÛ
251  Podvrtnutí kyãelního kloubu                                    do 5 t˘dnÛ
252  Podvrtnutí kolenního kloubu                                      do 6 t˘dnÛ
253  Podvrtnutí kolenního kloubu a provedená ASK            do 7 t˘dnÛ         
254  Podvrtnutí hlezenného nebo Chopartova 

ãi Lisfrancova kloubu     do 5 t˘dnÛ
255  Podvrtnutí kloubu palce nohy                                   do 4 t˘dnÛ
256  Podvrtnutí kloubu jiného prstu nohy                     do 3 t˘dnÛ
257  Vymknutí stehenní kosti v kyãli konzervativní 

s hospitalizací i operaãnû léãené                                       do 20 t˘dnÛ
258  Vymknutí ãé‰ky úrazové -konzervativnû               do 7 t˘dnÛ 
259  Vymknutí ãé‰ky úrazové – operace                        do 9 t˘dnÛ
260  Vymknutí hlezenné kosti – konzervativnû i operaãnû léãené do 20 t˘dnÛ
261  Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 

loìkovité nebo klínov˘ch – konzervativnû                     do 9 t˘dnÛ



DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

262  Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 
loìkovité nebo klínov˘ch – operace                 do 12 t˘dnÛ

263  Vymknutí kostí zánártních – konzervativnû         do 7 t˘dnÛ
264  Vymknutí kostí zánártních – operace                          do 9 t˘dnÛ
265  Vymknutí základních kloubÛ  palce nebo nûkolika prstÛ do 6 t˘dnÛ
266  Vymknutí základních kloubÛ jednoho prstu mimo palec do 4 t˘dnÛ
267  Vymknutí meziãlánkov˘ch kloubÛ  palce nebo 

nûkolika prstÛ        do 4 t˘dnÛ
268  Vymknutí meziãlánkov˘ch kloubÛ  jednoho prstu  

mimo palec        do 3 t˘dnÛ
269  NatrÏení vût‰ího svalu nebo ‰lachy – konzervativnû      do 3 t˘dnÛ
270  PfietrÏení vût‰ího svalu nebo ‰lachy                            do 4 t˘dnÛ
271 NatrÏení Achillovy ‰lachy  (potvrzené sono)                 do 4 t˘dnÛ
272 PfietrÏení Achillovy ‰lachy                                            do 10 t˘dnÛ       
273 NatrÏení postranních vazÛ kolenních - konzervativnû     do 7 t˘dnÛ
274 NatrÏení postranních vazÛ kolenních – operace         do 10 t˘dnÛ
275 NatrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního 

(prokázané ASK, SONO)     do 9 t˘dnÛ
276  PfietrÏení postranních vazÛ kolenních  - konzervativnû   do 12 t˘dnÛ
277  PfietrÏení postranních vazÛ kolenních – operace             do 13 t˘dnÛ
278  PfietrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního – konzervativnû      do 14 t˘dnÛ
279  PfietrÏení zkfiíÏeného vazu kolenního – operace       do 16 t˘dnÛ
280  NatrÏení vazÛ kloubu hlezenného – konzervativnû   do 7 t˘dnÛ
281  PfietrÏení vazÛ kloubu hlezenného – operace             do 11 t˘dnÛ
282  Poranûní menisku – operace (sutura, menisektomie)   do 10 t˘dnÛ
283  Zlomenina krãku kosti stehenní – konzervativnû         do 16 t˘dnÛ
284  Zlomenina krãku kosti stehenní – operace               do 30 t˘dnÛ
285  Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní 

– konzervativnû    do 16 t˘dnÛ
286  Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní – operace   do 17 t˘dnÛ
287  Zlomenina velkého chocholíku                                       do 12 t˘dnÛ
288  Zlomenina malého chocholíku                           do 10 t˘dnÛ
289  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní neúplná       do 12 t˘dnÛ
290  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní úplná 

– konzervativnû  do 20 t˘dnÛ
291  Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní –operace    do 26 t˘dnÛ
292  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní neúplná    do 20 t˘dnÛ
293  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní úplná 

– konzervativnû do 30 t˘dnÛ
294  Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – operace   do 32 t˘dnÛ
295  Zlomenina tûla kosti stehenní neúplná                   do 20 t˘dnÛ
296  Zlomenina tûla kosti stehenní úplná – konzervativnû    do 30 t˘dnÛ
297  Zlomenina tûla kosti stehenní úplná – operace          do 32 t˘dnÛ 
298  Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná       do 20 t˘dnÛ
299  Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná  ¨

(i operaãnû léãená)  do 30 t˘dnÛ
300  Odlomení kondylu kosti stehenní -  konzervativnû       do 12 t˘dnÛ
301  Odlomení kondylu kosti stehenní – operace             do 15 t˘dnÛ
302  Zlomenina kloubní chrupavky kondylu kosti stehenní      do 12 t˘dnÛ
303  Poúrazová epifyseol˘sa dolního konce kosti stehenní    do 25 t˘dnÛ
304  Zlomenina nitrokloubní kosti stehenní – konzervativnû  do 25 t˘dnÛ
305  Zlomenina nitrokloubní  kosti stehenní – operace   do 32 t˘dnÛ
306  Zlomenina ãé‰ky – konzervativnû                             do 10 t˘dnÛ
307  Zlomenina ãé‰ky – operace                                      do 15 t˘dnÛ
308   neobsazeno                                                                                    
309   neobsazeno  
310   neobsazeno 
311  Zlomenina kondylu kosti holenní neúplná                 do 12 t˘dnÛ
312  Zlomenina kondylu kosti holenní úplná                     do 20 t˘dnÛ
313  Zlomenina kondylu kosti holenní - operace             do 22 t˘dnÛ
314  Zlomenina obou kondylÛ kosti holenní                     do 20 t˘dnÛ
315 Zlomenina obou kondylÛ kosti holenní – operace       do 22 t˘dnÛ
316  Odlomeni drsnatiny kosti holenní – konzervativnû        do 10 t˘dnÛ
317  Odlomení drsnatiny kosti holenní – operace               do 12 t˘dnÛ
318  Zlomenina kosti l˘tkové neúplná                          do 4 t˘dnÛ
319  Zlomenina kosti l˘tkové úplná                                  do 8 t˘dnÛ
320  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce neúplná do 15 t˘dnÛ
321  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce úplná 

– konzervativnû                                                do 20 t˘dnÛ
322  Zlomenina diaf˘zy jedné nebo obou kostí bérce 

– operace         do 30 t˘dnÛ

DIAGNÓZA                                                           MAX.DOBA LÉâENÍ

323 Zlomenina zevního kotníku neúplná                         do 6 t˘dnÛ
324  Zlomenina zevního kotníku úplná – konzervativnû        do 8 t˘dnÛ
325  Zlomenina zevního kotníku  - operace                     do 12 t˘dnÛ
326  Zlomenina hlezna typ Weber A                              do 10 t˘dnÛ
327  Zlomenina hlezna typ Weber B nebo C                    do 16 t˘dnÛ 
328  Zlomenina vnitfiního kotníku neúplná                         do 8 t˘dnÛ
329  Zlomenina vnitfiního kotníku úplná – konzervativnû     do 10 t˘dnÛ
330  Zlomenina vnitfiního kotníku úplná – operace             do 14 t˘dnÛ
331  Zlomenina kotníku se subluxací  kosti hlezenné 

– konzervativnû  do 10 t˘dnÛ
332  Zlomenina kotníku se subluxací kosti hlezenné 

– operace           do 16 t˘dnÛ
333  Trimalleolární zlomenina hlezna – konzervativnû        do 16 t˘dnÛ
334  Trimalleolární zlomenina hlezna – operace                 do 22 t˘dnÛ
335  Odlomení hrany kosti holenní neúplné                      do 8 t˘dnÛ
336  Odlomeni hrany kosti holenní úplné – konzervativnû    do 12 t˘dnÛ
337  Odlomení hrany kosti holenní – operace                        do 14 t˘dnÛ
338  Supramalleolární zlomenina bérce – konzervativnû     do 20 t˘dnÛ
339  Supramalleolární zlomenina bérce – operace           do 30 t˘dnÛ
340  Zlomenina hrbolu nebo v˘bûÏku kosti patní               do 9 t˘dnÛ
341  Zlomenina tûla kosti patní – konzervativnû                  do 16 t˘dnÛ
342  Zlomenina tûla kosti patní – operace                      do 24 t˘dnÛ
343  Zlomenina zadního v˘bûÏku kosti hlezenné           do 6 t˘dnÛ
344  Zlomenina  kosti hlezenné – konzervativnû           do 16 t˘dnÛ
345  Zlomenina kosti hlezenné – operace                         do 24 t˘dnÛ
346  Zlomenina kosti  krychlové, klínové nebo ãlunkové 

bez posunu   do 10 t˘dnÛ
347  Zlomenina kosti krychlové, klínové nebo ãlunkové 

s posunem nebo luxaãní                                          do 14 t˘dnÛ
348  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku bez posunu  do 7 t˘dnÛ
349  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku s posunem    do 10 t˘dnÛ
350  Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku – operace   do 12 t˘dnÛ
351  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu bez posunu        do 5 t˘dnÛ
352  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu s posunem        do 10 t˘dnÛ
353  Zlomenina kosti zánártní jiného prstu – operace            do 11 t˘dnÛ
354  Zlomenina ãlánku palce neúplná                               do 4 t˘dnÛ
355  Zlomenina ãlánku palce úplná – konzervativnû        do 8 t˘dnÛ
356  Zlomenina ãlánku palce – operace                      do 10 t˘dnÛ
357  Zlomenina roztfií‰tûná nehtového v˘bûÏku palce       do 6 t˘dnÛ
358  Zlomenina jednoho ãlánku jiného prsti – konzervativnû    do 4 t˘dnÛ
359  Zlomenina jednoho ãlánku jiného prstu – operace     do 6 t˘dnÛ
360  Zlomenina ãlánku více prstÛ  nebo více ãlánkÛ jednoho  

prstu - konzervativnû                                     do 6 t˘dnÛ
361  Zlomenina ãlánkÛ více prstÛ nebo více ãlánkÛ jednoho 

prstu - operace                                        do 10 t˘dnÛ
362  Amputace v kyãelním kloubu nebo snesení stehna     do 32 t˘dnÛ
363  Amputace bérce                                                    do 30 t˘dnÛ
364  Amputace nohy                                                do 26 t˘dnÛ
365  Amputace palce nohy (i ãásti s kostí)                    do 10 t˘dnÛ
366  Amputace jiného prstu nohy (i ãásti s kostí)              do 6 t˘dnÛ

RÁNY A POPÁLENINY  
367  Rána bez chirurgického o‰etfiení                            neplní se
368  Rána chirurgicky o‰etfiená do 3 cm                             do 2 t˘dnÛ 
369  Rána velikosti nad 3 cm (‰ití)                                 do 7 t˘dnÛ
370  Rána vedoucí ke snesení nehtu (chirurgicky o‰etfiená)  do 3 t˘dnÛ
371  Plo‰né abrase se ztrátou koÏní krytu                   do 3 t˘dnÛ
372  Cizí tûlísko (chirurgické o‰etfiení)                           do 3 t˘dnÛ
373  Popálení, poleptání prvního stupnû                           do 2 t˘dnÛ
374  Popálení, poleptání II. st  do 1% povrchu tûla          do 5 t˘dnÛ
375  Popálení, poleptání II. st. do 5% povrchu tûla         do 8 t˘dnÛ
376 Popálení, poleptání II. st. do 20%                          do 12 t˘dnÛ
377 Popálení, poleptání III. nebo hlubokého II. st. 

– chirurgické léãení 
– do 5 cm2 do 12 t˘dnÛ
– 5 – 10 cm2 do 24 t˘dnÛ
– 10 cm2 – 5% povrchu tûla                                        do 30 t˘dnÛ

378 Popálení, poleptání III.st nad 5% povrchu tûla 
dle doby léãení    do 1 roku

379  Traumatick˘ ‰ok - hospitalizace                         do 5 t˘dnÛ


