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Introducció  
 
 
L’any 1991 es va publicar la primera edició de la versió en català de la International 
Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM): la Classificació 
internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica (CIM-9-MC). 
 
L’ICD-9-CM Coordination and Maintenance Committee (Comitè de Coordinació i 
Manteniment de la ICD-9-CM), format per representants de dues agències federals nord-
americanes, el National Center for Health Statistics (Centre Nacional d’Estadístiques de Salut) 
i els Centers for Medicare & Medicaid Services (Centres de Serveis de Medicaid i Medicare), 
es reuneix periòdicament per estudiar, aprovar i incorporar les propostes de modificacions 
de la classificació que es fan anualment. Les decisions finals a què arriba aquest comitè 
esdevenen efectives als Estats Units d’Amèrica a partir de l’1 d’octubre i es mantenen vigents 
durant tot l’any fiscal següent. Aquestes actualitzacions es coneixen com a addendes.  
 
L’edició vigent fins ara a Catalunya era la vuitena i comprenia les modificacions aprovades als 
Estats Units fins l’any 2010. La versió vigent a Catalunya des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 
de desembre 2015 conté totes les addendes que van entrar en vigor als Estats Units 
d’Amèrica l’1 d’octubre de 2011 i l’1 d’octubre de 2012 (vigents per als anys fiscals 2012 i 
2013, respectivament). Comprenen la incorporació de 201 codis nous (180 diagnòstics i 21 
procediments), a més a més de la revisió i modificació de diversos codis de la llista tabular. 
Durant aquest dos anys no s’ha suprimit cap codi. 
 
Per tal de facilitar la identificació i accés a les actualitzacions, en aquest document es recull la 
traducció al català de les addendes originals en anglès.  
 
 
Aquest document es pot descarregar des del web del Servei Català de la Salut. També des 
d’aquest mateix web es pot accedir a les classificacions de malalties i procediments del Pla de 
sistemes del CatSalut, en format txt o fer consultes en línia. 
 
  

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/


 

 

 
4 CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 

  



CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 5 

Categories, subcategories i codis de nova creació 
 
 
En aquest apartat es presenta la relació de categories, subcategories i codis nous de malalties 
i procediments, que apareixen a les addendes originals americanes vàlides per als anys fiscals 
2012  i 2013. A Catalunya aquestes actualitzacions són vigents des de l’1 de gener de 2014 
fins el 31 de desembre 2015. 
 
 

LLISTA TABULAR DE MALALTIES  
 
041.41 

041.42 

041.43 

041.49 

173.00 

173.01 

173.02 

173.09 

173.10 

173.11 

173.12 

173.19 

173.20 

173.21 

173.22 

173.29 

173.30 

173.31 

173.32 

173.39 

173.40 

173.41 

173.42 

173.49 

173.50 

173.51 

173.52 

173.59 

173.60 

173.61 

173.62 

173.69 

173.70 

173.71 

173.72 

173.79 

173.80 

173.81 

173.82 

173.89 

173.90 

173.91 

173.92 

173.99 

282.40 

282.43 

282.44 

282.45 

282.46 

282.47 

284.11 

284.12 

284.19 

286.52 

286.53 

286.59 

294.2 

294.20 

294.21 

310.81 

310.89 

331.6 

348.82 

358.3 

358.30 

358.31 

358.39 

365.05 

365.06 

365.7 

365.70 

365.71 

365.72 

365.73 

365.74 

379.27 

414.4 

415.13 

425.11 

425.18 

444.01 

444.09 

488.8 

488.81 

488.82 

488.89 

508.2 

512.2 

512.81 

512.82 

512.83 

512.84 

512.89 

516.30 

516.31 

516.32 

516.33 

516.34 

516.35 

516.36 

516.37 

516.4 

516.5 

516.6 

516.61 

516.62 

516.63 

516.64 

516.69 

518.51 

518.52 

518.53 

539 

539.0 

539.01 

539.09 

539.8 

539.81 

539.89 

573.5 

596.81 

596.82 

596.83 

596.89 

629.3 

629.31 

629.32 

631.0 

631.8 

649.8 

649.81 

649.82 

704.4 

704.41 

704.42 

726.13 

747.31 

747.32 

747.39 

793.11 

793.19 

795.51 

795.52 

808.44 

808.54 

996.88 

997.32 

997.41 

997.49 

998.00 

998.01 

998.02 

998.09 

999.32 

999.33 

999.34 

999.41 

999.42 

999.49 

999.51 

999.52 

999.59 

V12.21 

V12.29 

V12.55 

V13.81 

V13.89 

V19.11 

V19.19 

V23.42 

V23.87 

V40.31 

V40.39 

V54.82 

V58.68 

V87.02 

V88.2 

V88.21 

V88.22 

V88.29 
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LLISTA TABULAR DE PROCEDIMENTS  
 
00.95 

02.21 

02.22 

12.67 

17.53 

17.54 

17.55 

17.56 

17.8 

17.81 

35.05 

35.06 

35.07 

35.08 

35.09 

38.26 

39.77 

39.78 

43.82 

68.24 

68.25 
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+ S’ha afegit informació. 

Per exemple al codi 348.89 s’hi ha afegit l’exclou «mort cerebral (348.82)» 

- S’ha suprimit informació.  
Per exemple: al codi V12.51 s’hi ha suprimit el subterme addicional «embolisme pulmonar» 

R S’ha efectuat una revisió.  
Per exemple: al descriptor del codi 995.61 s’ha afegit «reacció anafilàctica» a «per cacauets» 

 

Capítols, seccions, categories, subcategories i codis afectats per addició, supressió o 
revisió d’informació 
 
 
En aquest apartat es presenta la relació de capítols, seccions, categories, subcategories i codis 
de malalties i procediments existents afectats per qualsevol canvi, ja sigui addició, supressió o 
revisió d’informació, que apareixen a les addendes originals americanes vàlides per als anys 
fiscals 2012 i 2013. A Catalunya aquestes modificacions són vigents des de l’1 de gener de 2014 
fins el 31 de desembre 2015. 
 
Els canvis efectuats s’identifiquen de la manera següent: 
 

 
 

LLISTA TABULAR DE MALALTIES 
 
 

Capítols afectats  
 
Cap. 5  TRASTORNS MENTALS, DEL COMPORTAMENT I DEL NEURODESENVOLUPAMENT (290-
319)   R 
 
 

Seccions afectades  
 

ALTRES TRASTORNS METABÒLICS I DE LA IMMUNITAT (270-279)   R 
EFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES PRINCIPALMENT NO MEDICINALS EN RELACIÓ AMB LA SEVA 
PROCEDÈNCIA  (980-989)   + 
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Codis afectats 
 
010 R 

017.0 R 

099.3 + 

140 - + 

154.2 R + 

154.3 R + - 

160.0 R + 

160.1 R + 

173 R + 

173.0 R 

173.1 R 

173.2 R 

173.3 R 

173.4 R 

173.5 R 

173.6 R 

173.7 R 

173.8 R 

173.9 R 

174 R + 

175 R + 

190  R + 

202.5 + 

209.71 - 

209.74 + 

236.1 + R 

243 R 

249.8 R 

250.8 R 

276.5 R 

287.89 + 

282.49 - + R 

282.5 R 

282.7 + 

283.11 + 

284.1 - 

286.5 R - 

289.81 + R 

290.0 R 

294.1 - + 

294.11 - + 

294.8 - R 

310.2 R 

310.8 -  

317 R 

318 R 

318.0 R 

318.1 R 

318.2 R 

319 R 

323.0 + 

323.4 R 

323.41 R 

323.42 R 

330 R 

331.83 R 

345.8 - 

345.9 - 

346 + R 

348.89 + 

358.1 - 

365.01 R + - 

365.02 + 

365.10 + 

365.11 + 

365.12 + 

365.13 + 

365.20 + 

365.22 + 

365.23 + 

365.31 + 

365.52 + 

365.62 + 

365.63 + 

365.65 + 

415.1 R 

416.2 R 

417.0 R 

417.1 R + 

424.1 R 

425.1 R - + 

425.4 - 

430 + 

440.23 R 

440.24 R 

444.0 - 

444.89 R 

449 R 

459.81 R 

466.1 + 

487 R 

488 R 

488.1 R - + 

488.11 R 

488.12 R 

488.19 R 

506 + 

507 + 

508 + 

512 R 

512.8 R - 

514 R 

516.3 R - 

516.8 R + 

518.3 + 

518.5 - 

518.81 + 

518.82 + R - 

518.84 + 

536.3 R 

569.49 R 

572.8 + 

574 + 

590 R 

595 R 

596.8 - 

599.0 R 

604 - + 

616.10 - + 

618.04 R 

631 - 

632 R + 

646.7 R 

706.2 + 

713.6 R 

718.6 R 

727.61 + 

747.3 - 

747.6 R 

747.89 R + 

780.93 R 

785.52 - + 

785.59 R 

786.09 R 

793.1 - 

795.5 R - 

799.1 R 

808.43 R + 

808.53 R 

958 R 

958.4 R 

564.7 R 

968.5 R + 

995.0 R + 

995.1 + R 

995.4 R 

995.6 R 

995.60 R 

995.61 R 

995.62 R 

995.63 R 

995.64 R 

995.65 R 

995.66 R 

995.67 R 

995.68 R 

995.69 R 

995.7 R 

996 R 

996.39 - R 

996.62 R 

996.64 + 

996.7 R 

996.76 + 

997 R 

997.3 - R 

997.39 - 

997.4 + 

997.5 - + 

998.0 - R 

998.31 R 

999.31 R - + 

999.4 R + 

999.6 R 

999.8 R 

V12.5 + 

V12.51 - + 

V17.0 R 

V18.4 R 

V55 R 

V58.69 R + 

V79.2 R 

V84 + 

V84.81 + 
 

 



CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 9 

LLISTA TABULAR DE PROCEDIMENTS 
 

Codis afectats 
 
00.4 R + 

00.49 + 

00.55 R + 

00.56 + R 

00.57 R + 

00.60 R + 

00.61 R - +  

00.62 R + 

00.63 R + 

00.64 R - +  

00.65 R + 

00.66 R - +  

00.77 + 

00.94 + 

02.2 - 

02.39 - 

02.42 - 

33.24 + - 

35 R 

35.0 R 

35.2 R + 

35.20 R - +  

35.21 R - +  

35.22 R - +  

35.23 R - +  

35.24 R - +  

35.25 R - +  

35.26 R - +  

35.27 R - +  

35.28 R - +  

35.96 + 

36.06 R + 

36.07 R + 

36.09 R + 

37.36 R - + 

39.50 R + 

39.7 R + 

39.71 R + 

39.72 R + 

39.79 + 

43.89 R + 

68.4 - 

68.49 + 

86.28 + 

86.94 R 

86.95 R 

86.96 R 

86.98 R 

88.7 + 

89.19 + 

93.08 + 

99.09 R 

99.29 + 
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Llista tabular de malalties 
 
 
En aquest apartat es reprodueixen les actualitzacions que afecten a capítols, seccions, categories, 
subcategories i codis de malalties, que apareixen a les addendes originals americanes vàlides per 
als anys fiscals 2012 i 2013. 
 
Els canvis efectuats s’identifiquen de la manera següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES (001-139)  
  
 
010 Infecció tuberculosa primària 
 Exclou: positivitat al PPD (795.51) 

prova de tuberculina positiva sense  tuberculosi activa (795.51) 
reacció no específica a la prova de  tuberculina   de la  tuberculosi sense 

tuberculosi activa  (795.51-795.52) 
 
 
017.0 Tuberculosi de pell i teixit cel·lular subcutani 

Exclou: positivitat al PPD (795.51) 
prova de tuberculina positiva sense  tuberculosi activa (795.51) 
reacció no específica a la prova de  tuberculina   de la  tuberculosi sense  

tuberculosi  activa  (795.51-795.52) 
 
 

* 041.41  Infecció per Escherichia coli [E. coli] productora de toxina Shiga (STEC) O157 
E. coli O157 amb confirmació de toxina Shiga quan l’antigen H és desconegut, o no és H7    
E.coli O157:H-(immòbil) amb confirmació de toxina Shiga 
infecció per Escherichia coli [E. coli] O157:H7 amb o sense confirmació de producció de 

  toxina Shiga  
O157:H7 Escherichia coli [E. coli] amb o sense confirmació de producció de toxina Shiga 
STEC O157:H7 amb o sense confirmació de producció de toxina Shiga 

 
 

* 041.42 Infecció per Escherichia coli [E. coli] productora d'altres toxines Shiga (STEC) especificades 
infecció per Escherichia coli [E. coli] productora de toxina Shiga amb grup O conegut 
infecció per Escherichia coli [E. coli] productora de toxina Shiga sense O157 

 
 

* 041.43  Infecció per Escherichia coli [E. coli] productora toxines Shiga (STEC) no especificades 
infecció per Escherichia coli [E. coli] productora de toxina Shiga amb grup O no especificat 

 STEC no especificada 

 

* Categoria, subcategoria o codi nou. 

Text ratllat indica supressió d’informació. 

Text subratllat indica  addició o modificació d’informació. 
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* 041.49  Altres infeccions per Escherichia coli [E. coli] no especificades 
  Escherichia coli [E. coli] no especificada 

 infecció  per E. coli no productora de toxina Shiga 
 
 
099.3 Malaltia de Reiter 
 artritis reactiva 
 
 
140 Neoplàsia maligna de llavi 

 Exclou: pell del llavi (173.0) 
 Exclou: melanoma maligne de pell del llavi (172.0) 
  neoplàsia maligna de pell del llavi (173.00-173.09) 
 
 
154.2    Conducte anal 
 Exclou: melanoma maligne de pell de l’anus (172.5, 173.5) 
  neoplàsia maligna de pell de l’anus (173.50-173.59)  
 
 
154.3 Anus, part no especificada 
 Exclou: melanoma maligne d’anus:  
   anus: 
    marge  (172.5, 173.5) 
    pell (172.5, 173.5) 
    pell perianal (172.5, 173.5) 
   pell perianal (172.5, 173.5) 
  neoplàsia maligna de: 
   anus: 
    marge (173.50-173.59) 
    pell (173.50-173.59) 
   pell perianal (173.50-173.59) 
 
   
160.0 Fosses nasals 
 Exclou: melanoma maligna de pell del nas (172.3, 173.3) 
   neoplàsia maligna de pell del nas (173.30-173.39) 
 
 
160.1  Trompa auditiva, orella mitjana i cèl·lules aèries mastoïdals 
 Exclou: melanoma maligne de: conducte auditiu (extern) (172.2, 173.2)   
    conducte auditiu (extern) (172.2) 
    orella (externa) (pell) (172.2, 173.2) 
   neoplàsia maligna de: 
    conducte auditiu (extern) (173.20-173.29) 
    orella (externa) (pell) (173.20-173.29) 
 
 
173 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de la pell 
 Exclou: carcinoma de cèl·lules de Merkel de la pell 



CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 13 

173.0  Altres neoplàsies malignes de pell del llavi i neoplàsies malignes de pell del llavi no 
especificades 

 
 

* 173.00 Neoplàsia maligna de pell del llavi no especificada 
 
 

* 173.01 Carcinoma de cèl·lules basals de pell del llavi 
 
 

* 173.02 Carcinoma de cèl·lules escamoses de pell del llavi 
 
 

* 173.09 Altres neoplàsies malignes de pell del llavi especificades 
 
 
173.1 Altres neoplàsies malignes de pell de la parpella i neoplàsies malignes de pell de la 

parpella no especificades , incloent les comissures palpebrals 
 
 

*173.10 Neoplàsia maligna de pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals, no 
especificada 

 
 

* 173.11 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals 
 
 

*173.12 Carcinoma de cèl·lules escamoses de pell de la parpella, incloent les comissures 
palpebrals 

 
 

*173.19 Altres neoplàsies malignes de pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals,  
especificades 

 
 
173.2 Altres neoplàsies malignes de pell de l'orella i del conducte auditiu extern i neoplàsies 

malignes de pell de l'orella i del conducte auditiu extern no especificades 
 
 

* 173.20 Neoplàsia maligna de pell de l'orella i del conducte auditiu extern no especificada 
 
 

* 173.21 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'orella i del conducte auditiu extern 
 
 

* 173.22 Carcinoma de cèl·lules escamoses de  pell de l'orella i del conducte auditiu extern 
 
 
*173.29 Altres neoplàsies malignes de pell de l'orella i del conducte auditiu extern especificades 
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173.3 Altres neoplàsies malignes de pell d'altres localitzacions de la cara i de localitzacions no 
especificades de la cara, i neoplàsies malignes no especificades de pell d’altres 
localitzacions de la cara i de localitzacions no especificades de la cara  

 
 

* 173.30 Neoplàsia maligna no especificada de pell d'altres localitzacions de la cara i de 
localitzacions no especificades de la cara 

 
 

* 173.31 Carcinoma de cèl·lules basals de pell d'altres localitzacions  de la cara i de localitzacions 
no especificades de la cara 

 
 

* 173.32 Carcinoma de cèl·lules escamoses de pell d'altres localitzacions de la cara i de 
localitzacions no especificades de la cara 

 
 

*173.39 Altres neoplàsies malignes especificades de pell de la cara d'altres localitzacions i de 
localitzacions de la cara no especificades 

 
 
173.4 Altres neoplàsies malignes del cuir cabellut i de pell del coll i neoplàsies malignes no 

especificades del cuir cabellut i de pell del coll  
 
 

*173.40  Neoplàsia maligna no especificada del cuir cabellut i de pell del coll  
 
 

*173.41  Carcinoma de cèl·lules basals del cuir cabellut i de pell del coll 
 
 

*173.42 Carcinoma de cèl·lules escamoses del cuir cabellut i de pell del coll 
 
 

*173.49 Altres neoplàsies malignes especificades del cuir cabellut i de pell del coll 
 
 
173.5 Altres neoplàsies malignes de pell del tronc i neoplàsies malignes de pell del tronc no 

especificades, excepte l'escrot 
 
 

* 173.50 Neoplàsia maligna de pell del tronc no especificada, excepte l'escrot  
 
 

* 173.51 Carcinoma de cèl·lules basals de pell del tronc, excepte l'escrot 
 
 

* 173.52 Carcinoma de cèl·lules escamoses de pell del tronc, excepte l'escrot 
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*173.59 Altres neoplàsies malignes especificades de pell del tronc, excepte l'escrot 
 

 
173.6 Altres neoplàsies malignes de pell de l'extremitat superior i neoplàsies malignes no 

especificades de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla 
 
 
* 173.60 Neoplàsia maligna no especificada de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla  
 
 
* 173.61 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla 
 
 
* 173.62 Carcinoma de cèl·lules escamoses de l'extremitat superior, incloent l'espatlla 

 
 

* 173.69 Altres neoplàsies malignes especificades de pell de l'extremitat superior, incloent 
l'espatlla 
 
 

173.7 Altres neoplàsies malignes de pell de l'extremitat inferior i neoplàsies malignes no 
especificades de pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc 
 
 

* 173.70 Neoplàsia maligna no especificada de pell de l'extremitat inferior, incloent maluc 
 
 
* 173.71 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'extremitat inferior, incloent maluc 
 
 
* 173.72 Carcinoma de cèl·lules escamoses de pell de l'extremitat inferior, incloent maluc 
 

 
*173.79 Altres neoplàsies malignes especificades de pell de l'extremitat inferior, incloent maluc 

 
 
173.8 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades, d'altres localitzacions 

especificades de la pell 
 
 

* 173.80 Neoplàsia maligna no especificada d'altres localitzacions especificades de la pell 
 
 

* 173.81 Carcinoma de cèl·lules basals d'altres localitzacions especificades de la pell 
 
 

* 173.82 Carcinoma de cèl·lules escamoses d'altres localitzacions especificades de la pell 
 
 

* 173.89 Altres neoplàsies malignes especificades, d'altres localitzacions especificades de la pell 
 
 



 

 

 
16 CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 

173.9 Altres neoplàsies malignes de pell i neoplàsies malignes de pell de localització no 
especificada 

 
 

* 173.90 Neoplàsia maligna de pell no especificada, de localització no especificada 
 
 

* 173.91 Carcinoma de cèl·lules basals de la pell, de localització no especificada 
 
 

* 173.92 Carcinoma de cèl·lules escamoses de la pell, de localització no especificada 
 
 

*173.99 Altres neoplàsies malignes de la pell i neoplàsies malignes de la pell especificades, de 
localització no especificada 

 
 
174 Neoplàsia maligna de mama femenina 
 Exclou: melanoma maligne de pell de la mama (172.5, 173.5) 
  neoplàsia maligna de  pell de la mama (173.50-173.59) 
 
 
175 Neoplàsia maligna de mama masculina 
 Exclou: melanoma maligne de pell de la mama (172.5, 173.5) 
  neoplàsia maligna de  pell de la mama (173.50-173.59) 
 
 
190 Neoplàsia maligna d’ull 
 Exclou: melanoma maligne de parpella (pell) (171.1, 173.1) 
  neoplàsia maligna de parpella (pell) (173.10-173.19) 

   
 
202.5 Malaltia de Letterer-Siwe  

 Exclou: histiocitosi pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l’adult 

   
 
209.71  Tumor neuroendocrí secundari de ganglis limfàtics distants 

 metàstasi de mesenteri de tumor neuroendocrí 
 
 

209.74 Tumor neuroendocrí secundari del peritoneu  

 metàstasi de mesenteri de tumor neuroendocrí 

   
 
236.1 Placenta  

 mola hidàtide maligna 
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243 Hipotiroïdisme congènit  
Empreu un codi addicional per a identificar el retard mental associat la discapacitat 
intel·lectual associada 

 
 
249.8 Diabetis mellitus secundària amb altres manifestacions especificades  

 Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara: 
  qualsevol úlcera associada (707.10-707.9) (707.10-707.19, 707.8-707.9) 
 
 
250.8 Diabetis amb altres manifestacions especificades  
  Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara: 
  qualsevol úlcera associada (707.10-707.9) (707.10-707.19, 707.8-707.9) 
 
 

ALTRES TRASTORNS METABÒLICS I DE LA IMMUNITAT (270-279) 
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol retard mental associat  discapacitat 
intel·lectual associada 

 
 

276.5 Depleció de volum      
 Exclou: xoc  hipovolèmic:  
   postoperatori (998.09) 
 
  

277.89 Altres trastorns especificats del metabolisme 
  Exclou: histiocitosi: 
    pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l’adult (516.5) 

  
 

* 282.40 Talassèmia no especificada 
  talassèmia NE  
 
 
282.41 Talassèmia de cèl·lules falciformes sense crisi 
  microdrepanocitosi  
 
 
* 282.43 Talassèmia alfa 
  hemoglobina H Constant Spring  
  hidropesia fetal per talassèmia alfa  
  malaltia de l’hemoglobina H 
  talassèmia alfa de defecte genètic  triple  
  talassèmia alfa major  
  talassèmia alfa severa 
  Exclou: hidropesia fetal no causada per isoimmunització (778.0)   
   hidropesia fetal per isoimmunització (773.3)  
   tret de talassèmia alfa o talassèmia alfa menor (282.46) 
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* 282.44 Talassèmia beta 
 anèmia de Cooley 
 talassèmia beta homozigòtica 
 talassèmia beta intermèdia 
 talassèmia beta major 
 talassèmia beta severa 
 talassèmia major 
 Exclou : talassèmia beta drepanocítica  (282.41-282.42) 

talassèmia beta d’hemoglobina E (282.47) 
talassèmia beta menor (282.46) 

  talassèmia delta-beta  (282.45) 
  tret de  talassèmia beta  (282.46) 
 

 

 * 282.45 Talassèmia delta-beta  

 talassèmia delta-beta homozigòtica 
 Exclou : tret de talassèmia delta-beta (282.46)  
  

 
* 282.46 Talassèmia menor 
  talassèmia alfa menor 
  talassèmia beta menor 
  portador latent de talassèmia alfa  
  tret de talassèmia alfa 
  tret de talassèmia beta 
  tret de talassèmia delta-beta 
  tret de talassèmia NE 
  Exclou: talassèmia alfa (282.43) 
   talassèmia beta (282.44) 
   talassèmia beta d’hemoglobina E (282.47) 
   tret drepanocític (282.5) 
 
  

* 282.47  Talassèmia beta d’hemoglobina E 
Exclou: altres hemoglobinopaties (282.7) 
 malaltia d’hemoglobina E (282.7) 

talassèmia beta (282.44) 
 talassèmia beta menor (282.46) 
 talassèmia delta-beta (282.45) 
 talassèmia de cèl·lules falciformes (282.41-282.42) 
 tret de talassèmia beta (282.46) 
 tret de talassèmia delta-beta (282.46) 
  
  

282.49 Altres talassèmies 
  anèmia de Cooley  
  microdrepanocitosi 
  síndrome de  l’hemoglobina de Bart 

talassèmia (alfa) (beta) (intermèdia) (major) (mínima) (menor) (mixta) (tret) (amb una altra 
hemoglobinopatia) 

  talassèmia dominant 
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  talassèmia d’hemoglobina C 
  talassèmia mixta 

 talassèmia NE 
  Exclou: altres hemoglobinopaties (282.7) 
   anèmies de cèl·lules falciformes (282.60-282.69) 
    malaltia d’hemoglobina C (282.7) 
   malaltia d’hemoglobina E (287.7) 
   talassèmia beta de cèl·lules falciformes (282.41-282.42) 

 
 

282.5 Tret drepanocític 
  Exclou: tret associat amb talassèmia (282.41-282.42) 
 
 
 282.7 Altres hemoglobinopaties 
  Exclou: altres hemoglobinopaties amb talassèmia (282.49)  
   talassèmia beta d’hemoglobina E (282.47) 
 
 
 283.11 Síndrome hemoliticourèmica     

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme associat: 
 infecció per E. coli (041.41-041.49) 
 pneumònia pneumocòccica (481) 
 Shigella dysenteriae (004.0) 

 
284.1 Pancitopènia 
 Exclou: pancitopènia (a causa de) (amb): 
   induïda per fàrmacs (284.89) 

 
 

* 284.11 Pancitopènia  induïda per quimioteràpia antineoplàstica 
  Exclou: anèmia aplàstica causada per quimioteràpia antineoplàstica (284.89) 
 
 
* 284.12 Pancitopènia induïda per  altres fàrmacs 

 Exclou: anèmia aplàstica causada per fàrmacs (284.89) 
 
 

* 284.19 Altres pancitopènies  

   

 

286.5 Trastorn hemorràgic produït per anticoagulants, anticossos o inhibidors circulants  
intrínsecs 
antitrombina 
antitromboplastinèmia 
antitromboplastinogenèmia 
augment de: 

anti-VIIIa 
anti-IXa 
anti-Xa 
anti-XIa 

hemofília secundària 
hiperheparinèmia 

 inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] 
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 * 286.52 Hemofília adquirida 
  hemofília autoimmune 
  hemofília secundària  

 inhibidors autoimmunes dels factors de coagulació 
 
 

* 286.53 Anticossos  antifosfolípids amb trastorn hemorràgic 

 anticoagulant lúpic (LAC) amb trastorn hemorràgic 
 inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] amb trastorn hemorràgic   
 Exclou: anticoagulant lúpic (LAC) amb estat d’hipercoagulabilitat (289.81) 
  anticossos antifosfolípids amb estat d’hipercoagulabilitat (289.81) 
  anticossos antifosfolípids, resultats sense diagnòstic (795.79) 
  inhibidor del lupus eritomatós sistèmic *LES+ amb estat d’hipercoagulabilitat  
   (289.81) 
  resultats d’anticoagulant lúpic (LAC) sense diagnòstic (795.79) 
  resultats sense diagnòstic d’inhibidor del lupus eritomatós sistèmic *LES+ (795.79) 
  síndrome d’anticossos antifosfolípids (289.81) 
  
   

* 286.59 Altres trastorns  hemorràgics produïts per anticoagulants, anticossos o inhibidors 
circulants  intrínsecs 
antitrombina 
antitromboplastinèmia 
antitromboplastinogenèmia 
augment de: 

anti-VIIIa 
anti-IXa 
anti-Xa 
anti-XIa 

hemofília secundària 
hiperheparinèmia 

 inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] 
   
 

289.81 Estat d’hipercoagulabilitat primari  
anticoagulant lúpic amb estat d’hipercoagulabilitat 
 inhibidor del lupus eritomatós sistèmic *LES+ amb estat d’hipercoagulabilitat 
síndrome d’anticossos antifosfolípids 
Exclou: anticoagulant lúpic secundari amb estat d’hipercoagulabilitat (289.82) 
 anticossos antifofolípids amb trastorn hemorràgic (286.53) 
 anticossos antifosfolípids, resultats sense diagnòstic (795.79) 

inhibidor del lupus eritomatós sistèmic  secundari [LES] amb estat 
d’hipercoagulabilitat (289.82) 

inhibidor del lupus eritomatós sistèmic [LES] amb trastorn hemorràgic (286.53) 
 resistència a la proteïna C activada secundària (289.82) 
 resultats d’anticoagulant lúpic (LAC) amb diagnòstic (286.53) 
 resultats d’anticoagulant lúpic (LAC) sense diagnòstic (795.79) 
 resultats sense diagnòstic d’inhibidor del lupus eritomatós sistèmic [LES]  

   (795.79) 
 síndrome d’anticossos antifosfolípids secundària (289.82)  
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5. TRASTORNS MENTALS, DEL COMPORTAMENT I DEL NEURODESENVOLUPAMENT (290-
319) 

 
 

PSICOSIS (290-299) 
Exclou: discapacitat intel·lectual (317-319) 

 
      
290.0 Demència senil sense complicacions  

Exclou: alteracions lleus de la memòria, que no arriben a la demència, associades amb 
malaltia cerebral senil (310.89) 

 
 
294.1 Demència en afeccions classificades en un altre lloc 
 Codifiqueu primer qualsevol afecció física, subjacent, com ara: 
  demència provocada per: 
 malaltia de Parkinson (332.0) 
 
 
294.11 Demència en afeccions classificades en un altre lloc, amb trastorn de conducta 
 Inquietud psicomotora 
 Empreu un codi addicional, si escau, per  a identificar: 

inquietud psicomotora en afeccions classificades en un altre lloc (V40.31) 
 
 

* 294.2 Demència no especificada  
Exclou: alteracions lleus de la memòria, que no arriben a la demència (310.89) 

 
 

* 294.20  Demència no especificada, sense trastorn de conducta 
 demència NE 

 
 

* 294.21  Demència no especificada, amb trastorn de conducta 

 conducta agressiva 
 conducta combativa 
 conducta violenta 

Empreu un codi addicional, si escau, per  a identificar: 
inquietud psicomotora en afeccions classificades en un altre lloc (V40.31) 

 
 
294.8 Altres trastorns mentals persistents provocats per afeccions classificades  en un altre lloc  
 demència NE 
 Exclou: alteracions lleus de la memòria que no arriben a la demència (310.89) 
 
 
310.2 Síndrome commocional  

 Exclou: síndrome postencefalítica (310.89) 
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 310.8 Altres trastorns mentals no psicòtics especificats consecutius a una lesió cerebral 
orgànica 

   alteracions lleus de la memòria 
   altres psicosíndromes orgàniques focals (parcials) 
   síndrome postencefalítica 
   Exclou: pèrdua de memòria de causa desconeguda (780.93) 
 
 
* 310.81 Afecció pseudobulbar 
  trastorn de l’expressió emocional involuntari 
  Codifiqueu primer la causa subjacent, si es coneix, com ara: 
    efecte  tardà d’accident cerebrovascular (438.89) 
    efecte tardà de lesió cerebral traumàtica (907.0) 
    esclerosi lateral amiotròfica (335.20) 
    esclerosi múltiple (780.93) 
 
 
* 310.89 Altres trastorns mentals no psicòtics especificats consecutius a una lesió cerebral 

orgànica 

 alteracions lleus de memòria 

 altres psicosíndromes orgàniques focals (parcials) 

 síndrome postencefalítica 

 Exclou: pèrdua de memòria de causa desconeguda (780.93) 

  
 

RETARD MENTAL  DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (317-319) 
 
 
317 Retard mental lleu Discapacitat intel·lectual lleu 
 
 
318 Altres retards mentals especificats discapacitats intel·lectuals especificades   
    
 
318.0 Retard mental moderat Discapacitat intel·lectual moderada  

 
 

318.1 Retard mental greu Discapacitat intel·lectual greu  
 
 
318.2 Retard mental profund Discapacitat intel·lectual profunda  
 
 
319 Retard mental no especificat Discapacitat intel·lectual no especificada  

   
 
323.0 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalties víriques classificades en un altre lloc 

 Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: 
  malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [HIV] (042) 
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323.4 Altres encefalitis, mielitis i encefalomielitis causades per altres infeccions classificades en 
un altre lloc  

 
 
323.41 Altres encefalitis i encefalomielitis causades per altres infeccions classificades en un altre 

lloc  
 
323.42 Altres mielitis causades per altres infeccions classificades en un altre lloc   
   
 
330   Degeneracions cerebrals que es manifesten habitualment en la infància  

Empreu un codi addicional per identificar el retard mental associat la discapacitat 
intel·lectual associada  

 
 

* 331.6  Degeneració corticobasal  
 
 
331.83 Deterioració cognitiva lleu, així establerta  

 Exclou: demència (290.0-290.43, 294.8, 294.20-294.21) 
 trastorn lleu de la memòria (310.89) 
       
 
345.9 Epilèpsia no especificada  
 atacs recurrents NE 
 
 
346 Migranya 
 Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 346: 
 

0. sense menció de migranya no tractable sense menció d’estat migranyós 
sense menció de migranya refractària sense menció d’estat migranyós 

1. amb migranya no tractable, així declarada, sense menció d’estat migranyós  
amb  migranya refractària, així declarada, sense menció d’estat migranyós 

2. sense menció de migranya no tractable i amb estat migranyós 
sense menció de migranya refractària amb estat migranyós 

3. amb migranya no tractable, així declarada, amb estat migranyós 
 amb migranya refractària, així declarada, amb estat migranyós  
 

 
* 348.82 Mort cerebral 
 

 
348.89  Altres afeccions cerebrals 
 Exclou: mort cerebral (348.82) 
 
 
358.1 Síndromes miastèniques en malalties classificades en un altre lloc 

  síndrome d’Eaton-Lambert de causa establerta classificada en un altre lloc 
 
* 358.3   Síndrome  de Lambert-Eaton  
  síndrome d’Eaton-Lambert 
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* 358.30 Síndrome de Lambert-Eaton, no especificada  

 síndrome d’Eaton-Lambert NE 
 
 

* 358.31 Síndrome de Lambert-Eaton en malaltia neoplàstica 
 Codifiqueu primer la malaltia neoplàstica subjacent   

 
 
* 358.39  Síndrome de Lambert-Eaton en altres malalties classificades en un altre lloc 

 Codifiqueu primer la malaltia subjacent  
 
 

 365.01  Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc 
 angle obert, baix risc 
 angle obert amb: 
  excavació de discos òptics  
  pressió intraocular no establerta 
 
 
365.02 Glaucoma d’angle anatòmic estret 
 sospita d’angle tancat primari 
 
 

* 365.05  Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc 

 angle obert, alt risc  
 
 
* 365.06 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma 

 
 
365.10 Glaucoma d’angle obert no especificat  

 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.11 Glaucoma d’angle obert primari  
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
 365.12 Glaucoma de tensió baixa  
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.13 Glaucoma pigmentari  
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.20 Glaucoma d’angle tancat primari no especificat 
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
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365.22 Glaucoma agut d’angle tancat  
 glaucoma  agut d’angle tancat: 
  atac 
  crisi 
 
 

365.23 Glaucoma crònic d’angle tancat   
 glaucoma crònic d’angle tancat primari 
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.31 Estadi glaucomatós 
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.52 Glaucoma de pseudoexfoliació 

 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 

  
365.62 Glaucoma associat amb inflamacions oculars 

 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 
365.63 Glaucoma associat amb trastorns vasculars   
 Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74)  
 
 
365.65 Glaucoma associat amb traumatisme ocular 

  Empreu un codi addicional per a identificar l’estadi del glaucoma (365.70-365.74) 
 
 

* 365.7 Estadi del glaucoma 

 Codifiqueu primer el tipus de glaucoma associat (365.10-365.13, 365.20, 365.23, 365.31,
  365.52, 365.62-365.63, 365.65)   
 

 
* 365.70 Estadi no especificat del glaucoma 

estadi del glaucoma NE 
 
 

* 365.71 Estadi lleu del glaucoma 

 estadi inicial del glaucoma 
 
        

* 365.72  Estadi moderat del glaucoma  
 

 
* 365.73 Estadi  greu del glaucoma 
  estadi avançat del glaucoma  
  glaucoma terminal  
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* 331.74 Estadi indeterminat del glaucoma  
 
 

* 379.27 Adherència  vitreomacular   

 tracció vitreomacular 
 Exclou: despreniment per  tracció amb organització vitreoretinal (361.81) 
 
 

* 414.4 Aterosclerosi coronària provocada per una lesió coronària calcificada 
 ateroesclerosi coronària provocada per una lesió coronària calcificada severa 
 Codifiqueu primer l’ateroesclerosi coronària (414.00-414.07) 
 
 
415.1 Embòlia i infart pulmonars  
 Exclou: antecedents personals d’embòlia pulmonar (V12.55) 
 
 

*415.13 Èmbol en sella de muntar de l'artèria pulmonar 
 
 
416.2 Embòlia pulmonar crònica 
 Exclou: antecedents personals d’embòlia pulmonar (V12.55) 
 
 
417.0 Fístula arteriovenosa de vasos pulmonars   

Exclou: fístula arteriovenosa congènita (747.32) 
  

  

417.1 Aneurisma d’artèria pulmonar  
 Exclou:  aneurisma arteriovenós congènit (747.32) 
  aneurisma congènit (747.39) 
 
424.1 Trastorns de la vàlvula aòrtica  
 Exclou: estenosi subaòrtica hipertròfica (425.11) 
   
 
425.1 Miocardiopatia obstructiva hipertròfica  
 estenosi subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) 
 Exclou: hipertròfia ventricular (429.3) 
 
 

* 425.11 Miocardiopatia obstructiva hipertròfica 
 estenosi subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) 

   
* 425.18 Altres miocardiopaties hipertròfiques 
  miocardiopatia hipertròfica no obstructiva  
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425.4 Altres miocardiopaties primàries 

 miocardiopatia: 
  hipertròfica 
  no obstructiva 
 
430 Hemorràgia subaracnoïdal 
 Exclou: aneurisma intracranial no romput (437.3)  
 
 
440.23 Aterosclerosi d’extremitats amb ulceració  

Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10, 707.9) (707.10-707.19, 
707.8-707.9) 

 
 

440.24 Aterosclerosi d’extremitats amb gangrena 
Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10, 707.9) (707.10-707.19, 

707.8-707.9) 
 
 
444.0  Embòlia i trombosi d'aorta abdominal 

èmbol de sella de muntar 
obstrucció aortoilíaca 
síndrome de la bifurcació aòrtica 
síndrome de Leriche 

 
 
* 444.01 Èmbol en sella de muntar de l'aorta abdominal 
 

  
* 444.09  Altres embolismes arterials i trombosi de l'aorta abdominal 

 obstrucció aortoilíaca 
 síndrome de la bifurcació aòrtica 
 síndrome de Leriche 
   
 
444.89 Embòlia i trombosi d'altres artèries especificades 
 Exclou: pulmonar (415.11-415.19) 

 
 

449 Embòlia arterial sèptica 
Empreu un codi addicional per a identificar la localització de l’embòlia (433.0-433.9, 

444.01-444.9) 
 
 
459.81 Insuficiència venosa (perifèrica) no especificada  

Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10-707.9) (707.10-707.19, 
707.8, 707.9) 

 
  

466.1 Bronquiolitis aguda  

 Exclou: malaltia pulmonar per bronquiolitis intersticial respiratòria (516.34) 
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487  Grip 
grip causada per virus de la grip no especificat 
Exclou: grip causada per virus identificat de la grip (nova) A(H1N1) 2009 (488.11-488.19) 

 
 
 488 Grip causada per determinats virus identificats de la grip  
  Exclou: grip causada per virus de la grip no especificats o estacionals (487.0-487.8)  
 
    
488.1 Grip causada per virus identificat de la grip 2009 A(H1N1)  
 grip porcina 

(nova) grip pel virus A(H1N1) de 2009 
virus de la grip A(H1N1) de 2009 porcina [grip porcina] 
Exclou: altres infeccions humanes causades per virus de la grip d’origen animal (488.81-

488.89) 
 grip causada per virus  A(H5N1) (488.01-488.09) 

infecció causada per virus de la grip aviària (488.01-488.09) 
infecció per virus de la grip porcina (488.81-488.89) 

 
 
488.11 Grip causada per virus identificat de la grip 2009 A(H1N1) amb pneumònia  
 broncopneumònia causada per virus de la grip (nova) 2009 A(H1N1)  

grip causada per virus identificat de la grip (nova) 2009 A(H1N1) amb qualsevol forma de 
pneumònia 

pneumònia causada per virus de la grip (nova) 2009 A(H1N1)  
 
 
488.12 Grip causada per virus identificat de la grip 2009 A(H1N1) amb altres manifestacions 

respiratòries  
faringitis causada per virus de la grip (nova) A(H1N1) 
grip (nova) causada per virus 2009 A(H1N1) NE 
infecció respiratòria causada per virus de la grip (nova) 2009 A(H1N1) (aguda) (vies altes) 
laringitis causada per virus de la grip (nova) 2009 A(H1N1)  

 
 
 488.19 Grip causada per virus identificat de la grip 2009 A(H1N1) amb altres manifestacions  

encefalopatia causada per virus identificat de la grip (nova) 2009 A(H1N1)  
grip (nova) 2009 causada per virus A(H1N1) amb afectació del conducte gastrointestinal 

 
 

* 488.8 Grip causada per nou virus de la grip A 
  altres virus nous de grip A no trobats prèviament en humans 
  grip causada per virus de la grip d’origen animal 
  infecció amb virus de la grip en porcs o altres animals 
  Exclou:  grip A/H5N1 (488.01-488.09) 
   grip causada per virus identificat  de la grip  A(H1N1) 2009 (488.11-488.19)  
   infecció causada per la grip aviària (488.01-488.09) 
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*488.81 Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb pneumònia 
 broncopneumònia causada per nou virus de la grip A 
 grip causada per virus de la grip d’origen animal amb qualsevol forma de pneumònia 
 pneumònia causada per nou virus de la grip A 

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 
482.0-482.9, 483.0-483.8, 485) 

 
 

*488.82 Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions respiratòries 
faringitis causada per nou virus de la grip A 
grip causada per virus de la grip d’origen animal amb altres manifestacions respiratòries 
infecció respiratòria (aguda) (vies altes) causada per nou virus de la grip A 
laringitis causada per nou virus de la grip A 
 
 

*488.89 Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions 
  encefalopatia causada per nou virus identificat de la grip A 

grip causada per nou virus identificat de la grip A amb afectació del conducte 
gastrointestinal 

grip causada per virus de la grip d’origen animal amb afectació del conducte 
gastrointestinal 

  grip causada per virus de la grip d’origen animal amb encefalopatia 
Exclou: “grip intestinal” *gastroenteritis vírica+ (008.8) 

 
 
506 Afeccions respiratòries per inhalació de gasos i vapors químics  

 Empreu un codi addicional per a identificar les afeccions respiratòries associades, com ara: 
  fallida respiratòria aguda (518.81) 
 
  
507 Pneumonitis provocada  per sòlids i líquids  
 Exclou : pneumonitis a conseqüència d'un procediment (997.32) 
 
 

508 Afeccions respiratòries provocades per altres agents externs i per agents externs no 
especificats   

 Empreu un codi addicional per a identificar les afeccions respiratòries associades, com ara: 
  fallida respiratòria aguda (518.81) 

  
 

* 508.2 Afeccions respiratòries causades per inhalació de fum  
 inhalació de fum NE 
        
  
512  Pneumotòrax i fuita d'aire 

  
 

* 512.2 Fuita d’aire després d’una operació 
 

   

512.8  Altres pneumotòraxs  espontanis i fuites d’aire 
 pneumotòrax: 
  agut 
  crònic 
  NE    
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* 512.81 Pneumotòrax espontani  primari 
 
 
* 512.82  Pneumotòrax espontani secundari 
  Codifiqueu primer la causa subjacent, com ara: 
   càncer de pulmó primari (162.3-162.9) 
   eosinofília pulmonar (518.3) 
   fibrosi quística amb manifestacions pulmonars (277.02) 
   limfangioleiomiomatosi (516.4) 
   neoplàsia maligna secundària de pulmó (197.0) 
   pneumotòrax catamenial a causa d’una endometriosi (617.8) 
   pneumònia per Pneumocystis carinii (136.3) 

  ruptura espontània de l’esòfag  (530.4) 
  síndrome de Marfan (759.82) 
    
  

* 512.83  Pneumotòrax crònic 
 
 

* 512.84 Altres fuites d’aire  

 fuita d’aire persistent  
 
 

* 512.89  Altres pneumotòraxs 
 pneumotòrax agut 
 pneumotòrax espontani NE 
 pneumotòrax NE 
  
 
514 Congestió i hipòstasi pulmonar 

Exclou: pneumònia hipostàtica provocada per o especificada com a un tipus específic de 
pneumònia – codifiqueu el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 
483.0-483.8, 485, 486, 487.0, 488.01, 488.11) 

 
 
516.3 Alveolitis fibrosant idiopàtica Pneumònia intersticial idiopàtica 
 blocatge alveolo capil·lar 
 fibrosi de Hamman-Rich 
 fibrosi pulmonar (idiopàtica) (intersticial) difusa 
    
 

* 516.30  Pneumònia intersticial idiopàtica no especificada 
   alveolitis fibrosant idiopàtica  

 
 

* 516.31  Fibrosi pulmonar idiopàtica 
   alveolitis fibrosant criptogenètica  
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* 516.32  Pneumonitis intersticial idiopàtica no especificada 

 Exclou: pneumònia intersticial inespecífica NE o provocada per una causa subjacent 
coneguda (516.8) 

  
 

* 516.33  Pneumonitis intersticial aguda 
  síndrome d’Hamman-Rich 

Exclou: pneumònia per pneumocystis (136.3) 
 

* 516.34 Malaltia pulmonar per bronquiolitis intersticial respiratòria 
     
 

* 516.35 Pneumònia intersticial idiopàtica limfoide 
  pneumonitis intersticial idiopàtica limfocítica 

Exclou: pneumònia intersticial limfoide NE, o pneumònia intersticial limfoide provocada 
per una causa subjacent coneguda (516.8) 

pneumònia per pneumocystis (136.3) 
 
 

* 516.36 Pneumònia organitzada criptogenètica 
 Exclou: pneumònia NE organitzada, o pneumònia organitzada provocada per una causa 

subjacent coneguda (516.8) 
 
 

* 516.37  Pneumònia intersticial descamativa 
 
 

* 516.4 Limfangioleiomiomatosi 
  limfangiomiomatosi 

 
 

* 516.5 Histiocitosi pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l'adult 
 HPCL adult 

 
 

* 516.6 Malalties pulmonars intersticials de la infància 
 

 
* 516.61 Hiperplàsia de cèl·lules neuroendocrines de la infància 

 
 

* 516.62  Glicogenosi intersticial pulmonar 
    
 

* 516.63  Mutacions del surfactant pulmonar 
       
* 516.64  Displàsia alveolocapil·lar amb mala alineació de les venes 

 
 

* 516.69 Altres malalties pulmonars intersticials de la infància 
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516.8 Altres pneumopaties alveolars i parietoalveolars especificades 
 pneumònia intersticial inespecífica NE 

pneumònia intersticial (descamativa) (limfoide) 
 pneumònia intersticial limfoide NE 

 pneumònia intersticial inespecífica provocada per una causa subjacent coneguda 
pneumònia intersticial limfoide provocada per una causa subjacent coneguda 

 pneumònia organitzada NE 
 pneumònia organitzada provocada per una causa subjacent coneguda 
 Codifiqueu primer, si escau, la causa subjacent de la pneumònia, si es coneix 
 Empreu un codi E addicional, si escau, per a la pneumopatia tòxica o la  produïda per 

fàrmacs  
 Exclou:  pneumonitis intersticial idiopàtica inespecífica (516.32) 
  pneumònia intersticial limfoide idiopàtica (516.35) 
  pneumònia organitzada criptogenètica (516.36) 
  
 

518.3 Eosinofília pulmonar 
 Exclou: infiltrat pulmonar NE (793.19)  

 
 

518.5 Insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme i cirurgia 
 insuficiència pulmonar consecutiva a: 
  cirurgia 
  traumatisme 
  xoc 
 pulmó de xoc 

 síndrome del destret respiratori de l’adult 
 
 
* 518.51 Fallida respiratòria aguda consecutiva a traumatisme i cirurgia 
 fallida respiratòria, no especificada, consecutiva a traumatisme i cirurgia 
 Exclou: fallida respiratòria aguda en altres afeccions (518.81) 
  
  
* 518.52 Altra insuficiència pulmonar, no classificada a cap altre lloc, consecutiva a traumatisme i 

cirurgia  
insuficiència pulmonar consecutiva a cirurgia  
insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme 
pulmó de xoc per traumatisme o cirurgia 
síndrome del destret respiratori de l’adult 
Exclou:  pneumònia hipostàtica (514) 

pneumònia per aspiració (507.0) 
 pulmó de xoc, no relacionat amb traumatisme o cirurgia (518.82) 
 síndrome del destret respiratori de l’adult associada amb altres afeccions (518.82) 
 
 
 

* 518.53 Fallida respiratòria aguda i crònica consecutiva a traumatisme i cirurgia 
 Exclou: fallida respiratòria aguda i crònica en altres afeccions (518.84)     
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518.81 Fallida respiratòria aguda 
 Exclou: fallida respiratòria aguda consecutiva a traumatisme o cirurgia (518.51)  
    
 
518.82 Altres insuficiències pulmonars no classificades a cap altre lloc  

Exclou: insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme o cirurgia (518.52) 
pneumonitis intersticial aguda (516.33) 
pulmó de xoc (518.5) 
síndrome del destret respiratori de l’adult associada amb traumatisme o cirurgia 

(518.52) 
 
 

518.84 Fallida respiratòria aguda i crònica  
Exclou: fallida respiratòria aguda i crònica consecutiva a traumatisme o cirurgia (518.53)   

  
 

 MALALTIES D’ESÒFAG, ESTÒMAC I DUODÈ (530-539) 
 
 

536.6 Gastroparèsia 
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent, si es coneix , com ara: 
  
 

* 539 Complicacions de procediments bariàtrics  
 
 

* 539.0 Complicacions de procediment de banda gàstrica 
     
    

* 539.01 Infecció produïda per procediment de banda gàstrica 
   Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d’infecció, com ara: 
  abscés o cel·lulitis de l’abdomen (682.2) 
  septicèmia (038.0-038.9) 
 Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9) 
    
 

* 539.09 Altres complicacions de procediment de banda gàstrica  
Empreu un codi(s) addicional per a complicacions específiques posteriors 
 
 

*539.8 Complicacions d’altres procediments bariàtrics  
Exclou: complicacions de cirurgia de banda gàstrica (539.01-539.09)  

 
 

*539.81 Infecció a causa d’altres procediments bariàtrics  
Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d’infecció, com ara: 

  abscés o cel·lulitis de l’abdomen (682.2) 
  septicèmia (038.0-038.9) 
 Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9) 
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*539.89 Altres complicacions d’altres procediments bariàtrics 
Empreu un codi(s) addicional per a complicacions específiques posteriors 

 
 

569.49  Altres trastorns especificats de recte i anus 
 Empreu un codi addicional per a qualsevol incontinència fecal associada 
 
 
572.8 Altres seqüeles d’hepatopatia crònica 
 Exclou: síndrome hepatopulmonar (573.5) 
 
 

* 573.5 Síndrome hepatopulmonar 
   Codifiqueu primer la causa subjacent, com ara: 
  cirrosi hepàtica alcohòlica (571.2) 
  cirrosi hepàtica sense menció d’alcohol (571.5) 
 
 
574 Colelitiasi 
 Exclou: colelitiasi retinguda consecutiva a colecistectomia (997.41) 

 
 

590 Infeccions renals  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara Escherichia coli [E. 

coli] (041.41-041.49)  
   
 
595 Cistitis  

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara Escherichia coli [E. 
coli] (041.41-041.49)  

 
  
596.8 Altres trastorns especificats de la bufeta urinària  
  bufeta urinària: 
  calcificada 
  contracturada 
  hemorràgica 
  hipertròfica  
 
 

* 596.81 Infecció de la cistostomia  
  Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d’infecció, com ara: 

  abscés o cel·lulitis de l’abdomen (682.2) 
  septicèmia (038.0-038.9) 
 Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9) 

  
 
* 596.82 Complicació mecànica de la cistostomia  

 funcionament defectuós de la cistostomia 
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* 596.83 Altres complicacions de la cistostomia 
 fístula 
 hèrnia 
 prolapse 
 
 

* 596.89 Altres trastorns especificats de la bufeta urinària 
  bufeta urinària: 
   calcificada 
   contracturada 
   hemorràgica 
   hipertròfica   
 
 

599.0 Infecció del tracte urinari de localització no especificada 
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara Escherichia coli 

 [E. coli] (041.41-041.49) 
 
 

604 Orquitis i epididimitis 
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara Escherichia coli 

 [E. coli] (041.4), estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0) 
 
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara: 
 Escherichia coli [E. coli] (041.41-041.49) 
 estafilococs (041.10-041.19) 
 estreptococs (041.00-041.09) 
 
 

616.10 Vaginitis i vulvovaginitis no especificades 
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara Escherichia coli 

 [E. coli] (041.4), estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0) 
 
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara: 
 Escherichia coli [E. coli] (041.41-041.49) 
 estafilococs (041.10-041.19) 
 estreptococs (041.00-041.09) 

 
 
618.04 Rectocele 

Empreu un codi addicional per a qualsevol tipus d’incontinència fecal associada (787.60-
787.63) 

 
 

* 629.3 Complicacions de malla vaginal i d'altres materials protèsics implantats 
 
 

* 629.31 Erosió de malla vaginal i d’altres materials protèsics implantats a òrgans o teixits 
circumdants 
Erosió de malla vaginal i d’altres materials protèsics implantats dins la musculatura del sòl 
pelvià 
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* 629.32 Exposició de malla vaginal i altres materials protèsics dins la vagina 
Exposició de malla vaginal i altres materials protèsics a través de la paret vaginal 

 
631 Altres productes anormals de concepció 
 mola: 
  carnosa 
  molsuda 
  NE 
  pètria 
 ou malmès 
 
 

* 631.0 Canvi inapropiat de gonadotropina coriònica humana (hCG) a l'inici de l'embaràs 
embaràs bioquímic 
embaràs químic 
nivell inapropiat de gonadotropina coriònica humana (hCG) per l’edat gestacional a l’inici 

de l’embaràs 
Exclou: embaràs molar (631.8) 
 ou malmès (631.8) 

 
* 631.8 Altres productes anormals de concepció 

 ou malmès 
 
 
632 Avortament diferit 

Exclou: avortament acompanyat d’altres productes anormals de concepció (631.8) 
avortament acompanyat de producte anormal de concepció ( 630, 631) mola 

hidatiforme (630) 
 

646.7 Trastorns hepàtics i de les vies biliars durant l’embaràs 
 
 

* 649.8 Inici (espontani) del treball de part després de 37 setmanes completes però abans de 39   
 setmanes completes  de gestació, amb part per cesària programada 

  [1-2] 
part per cesària (programada) després de 37 setmanes completes però abans de 39 

setmanes completes de gestació per inici (espontani) del treball de part 
Empreu un codi addicional per a especificar la raó de la programació de la cesària, com ara: 
 desproporció cefalopelviana (fetus format normalment) (653.4) 
 part amb cesària prèvia (654.2) 

 
 

* 704.4 Quists pilosos i triquilemmals  
 
 

* 704.41 Quist pilós 
 

 
* 704.42 Quist triquilemmal 
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706.2 Quist epidermiode 
 Exclou: quist pilós (704.41) 
  quist triquilemmal (704.42) 
 
 
713.6 Artropatia associada amb reacció d’hipersensibilitat 
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com: 

malaltia del sèrum (999.51-999.59)  
 

 
718.6 Protrusió intrapelviana acetabular no especificada 

  [0, 5] 
 
 
* 726.13 Esquinçament parcial del manegot dels rotatoris 
  Exclou: ruptura completa, no traumàtica, del manegot dels rotatoris (727.61) 

 
 

727.61 Ruptura completa del manegot dels rotatoris 
 Exclou: esquinçament parcial del manegot dels rotatoris (726.13) 
  
 
747.3 Anomalies de l’artèria pulmonar 
 agènesi de l’artèria pulmonar 
 aneurisma arteriovenós pulmonar 
 anomalia de l’artèria pulmonar 
 atrèsia de l’artèria pulmonar 
 coartació de l’artèria pulmonar 
 estenosi de l’artèria pulmonar 
 hipoplàsia de l’artèria pulmonar 
 
 

* 747.31 Coartació i atrèsia de l'artèria pulmonar 
  agènesi de l’artèria pulmonar 
  atrèsia de l’artèria  pulmonar 
  coartació de l’artèria pulmonar 
  estenosi de l’artèria pulmonar 
  hipoplàsia de l’artèria pulmonar 
 
 
* 747.32 Malformació arteriovenosa pulmonar 
  aneurisma arteriovenós pulmonar 
  Exclou: fístula arteriovenosa pulmonar congènita (417.0) 
 
 
* 747.39 Altres anomalies de les artèries i circulació pulmonars 
  anomalia de l’artèria pulmonar  
 
  

747.6 Altres anomalies del sistema vascular perifèric 
 anomalies de: 
  artèria pulmonar (747.39) 
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747.89 Altres anomalies congènites especificades de l'aparell circulatori 
 Exclou: aneurisma congènit: 
   pulmonar (747.39) 
    arteriovenós (747.32) 
 
 
780.93 Pèrdua de memòria 
 Exclou: trastorn moderat de memòria  per lesió cerebral orgànica (310.89) 
 
 
785.52 Xoc sèptic 
 Codifiqueu primer:  

síndrome de resposta inflamatòria sistèmica per procés infecciós amb disfunció 
orgànica (995.92) 

  Codifiqueu primer la infecció subjacent 
Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar la síndrome de resposta inflamatòria 

sistèmica per procés infecciós amb disfunció orgànica (995.92) 
 

 
785.59 Altres xocs sense menció de traumatisme 
 Exclou: xoc (per): 
   anafilàctic (995.0) 
    per sèrum (999.41-999.49) 
   postoperatori (998.00-998.09) 
 
 
786.09 Altres dispnees i anormalitats respiratòries 
 Exclou: destret respiratori: 
   consecutiu a traumatisme o cirurgia (518.52) 
   síndrome (nadó) (769) 
    de l’adult (518.52) 

 
 

793.1 Camp pulmonar 
 lesió nummular en pulmó 
 ombra en pulmó  
 
 

* 793.11 Nòdul pulmonar solitari 
  lesió nummular en pulmó 
  nòdul pulmonar solitari, branca subsegmentària de l’arbre bronquial    
 
 
* 793.19 Altres resultats anormals del camp pulmonar i resultats anormals del camp pulmonar no 

especificades 
  infiltrat pulmonar NE 
  ombra en pulmó 
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795.5 Reacció no específica a la prova cutània de tuberculina de la sense tuberculosi activa 
  PPD positiu 
  resultat anormal de la prova de Mantoux 
  tuberculina (prova cutània): 
   positiva 
   reactiva 
 
 
* 795.51 Reacció no específica a la prova cutània de la tuberculina sense tuberculosi activa 

PPD positiu  
resultat anormal de la proba de Mantoux 
tuberculina (prova cutània): 
 positiva 
 reactiva 

 Exclou: mesura de la reacció immunitària no específica mediada per cèl·lules de la resposta 
a l’antigen interferó gamma sense tuberculosi activa (975.52) 

 
 
* 795.52 Mesura de la reacció immunitària no específica mediada per cèl·lules de la resposta a 

l’antigen interferó gamma sense tuberculosi activa 
 reacció no específica a prova QuantiFERON-TB (QFT) sense tuberculosi activa 

Exclou: reacció no especifica a prova cutània de tuberculina sense tuberculosi activa   
(795.51) 

 prova cutània positiva de tuberculina (795.51) 
 
 
799.1 Aturada respiratòria 
 Exclou: destret respiratori: 
  consecutiu a traumatisme o cirurgia (518.52) 
  síndrome (nadó) (769) 
   adult (consecutiu a traumatisme o cirurgia) (518.52) 

 
 

808.43 Fractures pelvianes múltiples tancades  amb fractura de l’anell pelvià 
  
 

* 808.44 Fractures pelvianes múltiples sense fractura de l’anell pelvià 
  fractures pelvianes múltiples sense ruptura de l’anell pelvià 
 
 

808.53 Fractures pelvianes múltiples obertes amb fractura de l’anell pelvià 
  
 

* 808.54 Fractures pelvianes múltiples obertes sense fractura de l’anell pelvià 
   
 

958 Determinades complicacions immediates de traumatismes 
 Exclou: pulmó de xoc  relacionat amb traumatisme o cirurgia (518.52) 
  síndrome del destret respiratori de l’adult (518.52) 
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958.4 Xoc  traumàtic 
 Exclou: xoc (per): 
   anafilàctic (995.0) 
    per sèrum (999.41-999.49) 
   postoperatori (998.00-998.09) 
 
 
964.7 Sang natural i hemoderivats 
 Exclou: reaccions transfusionals (999.41-999.8) 
 
 
968.5 Anestèsics superficials (tòpics) i per a infiltració 
 cocaïna (tòpica) 

Exclou: intoxicació per cocaïna emprada com a estimulant del sistema nerviós central 
(907.81) 

 
 
EFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES PRINCIPALMENT NO MEDICINALS EN RELACIÓ AMB LA SEVA 
PROCEDÈNCIA  (980-989) 
Exclou: Afeccions respiratòries causades per inhalació de fum NE (508.2) 
 
 
995.0 Altres tipus de xoc  reacció anafilàctica  

reacció anafilàctica NE 
  

Exclou: reacció anafilàctica al sèrum (999.41-999.49) 
  xoc o reacció anafilàctica per reacció adversa a aliments (995.60-995.69) 
 
 
995.1 Edema angioneuròtic  
 angioedema al·lèrgic 
 Exclou: urticària: 
  per sèrum (999.51-999.59) 
 
 
995.4 Xoc per anestèsia  

Exclou: xoc postoperatori NE (998.00)  
       
  
 995.6 Xoc  Reacció anafilàctica per reacció adversa  aliment 
 reacció anafilàctica provocada per reacció adversa a aliments  
   reacció anafilactoide per aliments 

xoc o reacció anafilàctica per aliments no verinosos 
  
        
995.60 Reacció anafilàctica per aliment no especificat  
         
 
995.61 Reacció anafilàctica per cacauets  
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995.62 Reacció anafilàctica per crustacis  
 
995.63 Reacció anafilàctica per fruits i vegetals  
 
 
 995.64 Reacció anafilàctica per fruits secs i llavors  
 
 
995.65 Reacció anafilàctica per peix  
   
 

 995.66 Reacció anafilàctica per additius alimentaris  
 
 
 995.67 Reacció anafilàctica per productes lactis  

  
 
 995.68 Reacció anafilàctica per ous  
     
  
 995.69 Reacció anafilàctica per altres aliments especificats  

 
 
995.7 Altres reaccions adverses a aliments no classificades a cap altre lloc 
 Exclou: xoc o reacció anafilàctica per reacció adversa a aliments (995.60-995.69) 
 
  
996 Complicacions peculiars de determinats procediments especificats  
 Exclou: complicacions d’anastomosi interna de: 
   conducte gastrointestinal (997.49)    
 

   
996.39 Altres  
  catèter de cistostomia  
 Exclou: complicacions per: 
   estoma extern de vies urinàries (596.81-596.83) 
 
 
996.62 Per un altre dispositiu, implant i empelt vasculars  
 Exclou: infecció per: 
   catèter central inserit perifèricament (PICC) (999.31-999.32)   
   catèter central tipus Hickman (999.31-999.32) 
   catèter de triple llum (999.31-999.32) 
   catèter venós central (999.31-999.32) 
   catèter venós umbilical (999.31-999.32) 

dispositiu d’accés vascular totalment implantable [Port-a-Cath] (999.31-
999.32) 

 
 
996.64 Per catèter urinari permanent   

Exclou: complicacions per: 
  estoma extern del tracte urinari (596.81-596.83)  
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996.7 Altres complicacions de dispositiu protètic, implant i empelt interns (biològics) (sintètics)  
Exclou: rebuig de trasplantament (996.80-996.89) 

 
 
 
996.76 Per dispositiu, implant i empelt genitourinari   
 Exclou: complicacions de la malla vaginal implantada (629.31-629.32) 
 
 

* 996.88 Complicació de trasplantament de cèl·lules mare 
  complicacions de cèl·lules mare de: 
   cordó umbilical 
   sang perifèrica 
 
 

997 Complicacions que afecten aparells i sistemes de l’organisme especificats, no 
classificades a cap altre lloc  

 Exclou: les afeccions enumerades si són classificades com a: 
   causa de xoc (998.00-998.09)  
 
 
997.3 Complicacions respiratòries  
 Exclou: síndrome de Mendelson en el treball de part i el part (668.0)  

complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara: 
   insuficiència respiratòria aguda postoperatòria (518.52) 
   pulmó de xoc relacionat amb traumatisme i cirurgia (518.52) 
   síndrome del destret respiratori de l’adult (518.52) 
   

* 997.32 Pneumònia (per aspiració) a conseqüència d'un procediment 
  pneumònia química a conseqüència d’un procediment 
  síndrome de Mendelson a conseqüència d’un procediment 

 Exclou: pneumònia per aspiració durant el treball de part i el part (668.0) 
 
 
997.39 Altres complicacions respiratòries  
 pneumònia (per aspiració) a conseqüència d’un procediment 
 síndrome de Mendelson a conseqüència d’un procediment 
 
 
997.4 Complicacions de l’aparell digestiu  

Exclou: complicacions d’altres procediments bariàtrics (539.81-539.89) 
    complicacions de procediment de banda gàstrica (539.01-539.09) 
 
 

* 997.41 Colelitiasi retinguda consecutiva a colecistectomia 
 
 
 * 997.49 Altres complicacions del sistema digestiu  
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997.5 Complicacions urinàries  
  complicacions de: 
   estoma extern de vies urinàries 
  Exclou:  complicacions d’estoma extern de vies urinàries (596.81-596.83) 
   complicacions de la citostomia (596.81-596.83) 
 
 

998.0 Xoc postoperatori  
 col·lapse NE durant un procediment quirúrgic o a conseqüència d’un procediment quirúrgic  
 xoc (endotòxic) (hipovolèmic) (sèptic) durant un procediment quirúrgic o a conseqüència 

d’un procediment quirúrgic 
 Exclou: xoc: 
  anafilàctic per sèrum (999.41-999.49) 

 
 

* 998.00 Xoc postoperatori no especificat  
col·lapse, no especificat, durant un procediment quirúrgic o a conseqüència d’un 

procediment quirúrgic 
fallida de la circulació perifèrica, postoperatòria 

     
 

* 998.01 Xoc cardiogènic postoperatori  
 
     

* 998.02 Xoc sèptic postoperatori  
 xoc endotòxic postoperatori 
 xoc  gramnegatiu postoperatori 
 Codifiqueu primer la infecció subjacent 

Empreu un codi addicional per a identificar la sèpsia greu (995.92) i qualsevol disfunció 
orgànica aguda associada, si escau 

 
 

* 998.09 Altres xocs postoperatoris       
 xoc  hipovolèmic postoperatori 
 
  
998.31 Dehiscència de ferida operatòria interna (quirúrgica)  
 Exclou: complicacions d’anastomosi interna de: 
   tracte gastrointestinal (997.49) 
   
 
999.31 Altres infeccions per catèter venós central i infeccions per catèter venós central no 

especificades  
 infecció associada a una via central    
 infecció circulatòria relacionada amb catèter (CRBSI) NE 

infecció per: 
  catèter venós central NE 
  dispositiu d’accés vascular totalment implantable *Port-a-Cath] 
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* 999.32 Infecció circulatòria per catèter venós central 
  infecció circulatòria per: 
   catèter central inserit perifèricament (PIC C) 
   catèter central tipus Hickman 
   catèter de triple llum 
   catèter venós umbilical 
   porthacath (port-a-cath) 
  infecció circulatòria associada a una via central (CLABSI) 

 infecció circulatòria relacionada amb catèter (CRBSI) NE 
 
 

* 999.33 Infecció local per catèter venós central 
  infecció del lloc de sortida o d’inserció 
  infecció local per: 
   catèter central inserit perifèricament (PIC C) 
   catèter central tipus Hickman 
   catèter de triple llum 
   catèter venós umbilical 
   porthacath (port-a-cath) 
  infecció del port o reservori  
  infecció del túnel 
 

 
* 999.34 Infecció aguda consecutiva a transfusió, infusió o injecció de sang i hemoderivats 

 
 
999.4 Xoc Reacció anafilàctica per sèrum 
 anafilaxi 
 xoc reacció anafilàctica per sèrum  
 reacció anafilactoide per sèrum 

xoc  al·lèrgic 
Exclou: reacció d’incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats  
  (999.60-999.69) 
 reacció: 
  al·lèrgica NE (995.0) 
  altres sèrums (99.51-999.59) 

anafilàctica: 
   NE (995.0) 
   per fàrmacs i productes químics (995.0) 

       
 

* 999.41 Reacció anafilàctica per l'administració de sang i hemoderivats 
 

 

* 999.42  Reacció anafilàctica per vacunació 
 
     

* 999.49 Altres reaccions anafilàctiques per sèrum 
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* 999.51 Altres reaccions per sèrum provocades per l'administració de sang i hemoderivats 
 
 
* 999.52  Altres reaccions per sèrum provocades per vacunació 

      
  

* 999.59 Altres reaccions per sèrum 
 
   
999.6 Reacció d’incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats 

Exclou: reaccions d’antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (E) (K(ell)) 
(Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) (999.89) (999.75-999.79) 

 
 
999.8 Altres reaccions infusionals i transfusionals i reccions infusionals i transfusionals no 

especificades  
Exclou: xoc postoperatori (998.00-998.09)  
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Codis V  Classificació suplementària de factors que influeixen en l’estat de salut i en el 
contacte amb els serveis sanitaris 

 
 
* V12.21 Diabetis gestacional  

 
 

* V12.29 Altres trastorns endocrins, metabòlics i immunitaris  
 
 
V12.5 Malalties de l’aparell circulatori 
 Exclou: història de xoc anafilàctic (V13.81) 
 
 
V12.51 Trombosi i embòlia venoses  

embòlia pulmonar 
 Exclou: embòlia pulmonar (V12.55) 
 
 

* V12.55 Embòlia pulmonar  
 
 

* V13.81 Anafilaxi  
      

  
* V13.89 Altres malalties especificades  

 
  

V17.0 Afecció psiquiàtrica  
 Exclou: antecedents familiars de retard mental  discapacitat intel·lectual (V18.4) 

 
  

V18.4 Afecció psiquiàtrica Discapacitat intel·lectual 
 
 

* V19.11 Glaucoma 
 
 

*V19.19  Altres trastorns de l'ull especificats 
 
 

 *V23.42 Embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic 

   
     

* V23.87  Embaràs amb viabilitat fetal no concloent 
  visita per a determinar la viabilitat fetal de l’embaràs 
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* V40.31  Inquietud psicomotora en malalties classificades en un altre lloc 
 Codifiqueu primer el trastorn subjacent, com ara: 
  autisme o trastorns generalitzats del desenvolupament (299.0-299.9) 
  demència no especificada, amb trastorn de conducta (294.21) 
  discapacitat intel·lectual (317-319) 

malaltia d’Alzheimer (331.0) 
 
 

* V40.39  Altres problemes de conducta especificats 

    
 
* V54.82  Assistència posterior consecutiva a explantació de pròtesi articular 

   assistència posterior consecutiva a explantació de pròtesi articular, procediment per fases 
  visita per inserció de pròtesi articular consecutiva a explantació d’una pròtesi articular 

anterior 
     

 
V55 Atenció d’obertures artificials 

Exclou: complicacions d’estoma extern (519.00-519.09, 569.60-569.69, 596.81-596.83, 
997.49, 997.5)  

 
     
* V58.68  Ús de bifosfonats a llarg termini (actual) 
   
 

 V58.69 Ús d’altres medicaments a llarg termini (actual)  

   ús a llarg termini (actual) de metadona per control del dolor 
  Exclou: manteniment de metadona NE (304.00) 
   ús de metadona NE (304.00) 
 
 

V79.2 Retard mental Discapacitat intel·lectual 
 

      
V84.81 Predisposició genètica a neoplàsia endocrina múltiple [MEN] 
 Exclou: síndromes de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] (258.01-258.03) 

 
     
* V87.02  Contacte i exposició (sospitada) a urani 

  Exclou: fragments d’urani empobrit retinguts (V90.01)  
 
      
 
* V88.2  Absència adquirida d’articulació 

 absència adquirida articular consecutiva a explantació anterior de la pròtesi articular 
 estat d’explantació de pròtesi articular 
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* V88.21 Absència adquirida d’articulació de maluc  
absència adquirida articular de maluc consecutiva a explantació de la pròtesi articular, amb 

o sense presència de separador de ciment impregnat d’antibiòtic  
 
 
* V88.22  Absència adquirida d’articulació de genoll 

absència adquirida articular de genoll consecutiva a explantació de la pròtesi articular, amb 
o sense presència de separador de ciment impregnat d’antibiòtic 

 
 

* V88.29  Absència adquirida d'altres articulacions 
absència adquirida d’altres articulacions consecutiva a explantació de la pròtesi articular, 

amb o sense presència de separador de ciment impregnat d’antibiòtic 
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Llista tabular de procediments 
 
 
En aquest apartat es reprodueixen les actualitzacions que afecten a capítols, seccions, categories i 
codis de malalties, que apareixen a les addendes originals americanes vàlides per als anys fiscals 
2014 i 2015. 
 
Els canvis efectuats s’identifiquen de la manera següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.4 Procediments complementaris del sistema vascular  

Codifiqueu també qualsevol: 
 angioplàstia o aterectomia (00.61-00.62, 00.66,39.50) 
 aterectomia (17.53-17.56) 

 
 
00.49 Teràpia amb oxigen sobresaturat 
 Codifiqueu també qualsevol:   

  aterectomia coronària transluminal (17.55) 
 
 
00.55 Implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d’altre -s vas -os perifèrics 
 Codifiqueu també qualsevol:  
  angioplàstia o aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (39.50) 
  aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
 
 
00.56 Implantació o substitució de sensor (elèctrode)  amb elèctrode de pressió implantable 

per al monitoratge de l’hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 
Nota: el sensor està fisicament connectat per un elèctrode a un monitor implantat       

separadament 
Codifiqueu també qualsevol implantació o substitució associades del monitor subcutani 

(00.57) 
Exclou: implantació de sensor de pressió implantable sense elèctrode per al monitoratge 

hemodinamic intracardíac o dels grans vasos (38.26) 
 
 
00.57 Implantació o substitució de dispositiu subcutani per al monitoratge de l’hemodinàmica 

intracardíaca o dels grans vasos 
implantació d’un dispositiu de monitoratge amb formació de receptacle subcutani i 

connexió a un sensor (elèctrode) de pressió intracardíaca via elèctrode 
Codifiqueu també qualsevol implantació o substitució associades d’un sensor (elèctrode) 

amb elèctrode 
 

 

* Categories, subcategories o codis nous. 

Text ratllat indica supressió d’informació. 

Text subratllat indica  addició o modificació d’informació. 
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00.60 Implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d'artèria femoral superficial 
Codifiqueu també qualsevol: 

angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari -s (39.50) 
aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 

 
 
00.61 Angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral –s (extracranial –s) 

 basilar 

 Codifiqueu també qualsevol : 
aterectomia percutània de vas -os extracranial -s (17.53) 
implantació percutània d’un -s altre -s stent -s d’artèria precerebral extracranial (00.64) 
Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari -s (39.50) 

aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
 
 
00.62 Angioplàstia percutània o aterectomia de vas-os intracranial-s  
 artèria basilar 

 porció intracranial d’artèria vertebral 
 Codifiqueu també qualsevol: 
  aterectomia percutània de vas -os intracranial-s (17.54) 
 Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari-s (39.50) 

aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
 
 

00.63 Implantació percutània de stent -s d’artèria caròtide 
 Codifiqueu també qualsevol: 
  angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral -s (extracranial -s) 

 aterectomia percutània de vas -os extracranial -s (17.53) 
Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari -s (39.50) 
 aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
 implantació de coil de retenció o stent d’embolització (39.72) 

 
 
00.64 Implantació percutània d’un -s altre -s stent -s d’artèria precerebral (extracranial) 
 stent basilar 

Codifiqueu també qualsevol: 
angioplàstia percutània  o aterectomia de vas -os precerebral -s  extracranial -s 
(00.61) 

  aterectomia percutània de vas -os extracranial -s (17.53) 
 Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari -s (39.50) 
  aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
  implantació de coil de retenció o stent d’embolització (39.72) 
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00.65 Implantació percutània de stent -s vascular -s intracranial -s 
stent basilar 
Codifiqueu també qualsevol: 
 angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os intracranial -s (00.62) 
 aterectomia percutània de vas -os intracranial -s (17.54) 
Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altre -s vas -os no coronari -s (39.50) 

  aterectomia d’un altre o altres vasos no coronaris (17.56) 
 implantació de coil de retenció o stent d’embolització (39.72) 
 
 

00.66 Angioplàstia coronària transluminal percutània [ACTP] o aterectomia coronària  
aterectomia coronària 

 Codifiqueu també qualsevol: 
  aterectomia coronària transluminal (17.55) 
   
 
00.77 Superfície de fricció de maluc de ceràmica sobre polietilè 
 superfície de fricció de maluc de zirconi rovellat sobre polietilè 
 
 
00.94 Monitoratge neurofisiològic intraoperatori 
 Inclou: monitoratge neurofisiològic intraoperatori mitjançant: 

Doppler transcranial 
electroencefalograma [EEG] 
electromiografia [EMG] 
estudi del nervi conductiu 
potencials evocats auditius del tronc cerebral [BAEP] 
potencials evocats motors [MEP] 
potencials evocats somatosensorials [SSEP] 

 
 

*00.95 Injecció o infusió de glucarpidasa 
 
 

02.2 Ventriculostomia  
 anastomosi de ventricle a: 
  cisterna magna 
  espai subaracnoïdal cervical 
 inserció d’un monitor Holter 
 intubació ventriculocisternal 
 
 
* 02.21 Inserció o substitució de drenatge ventricular extern [EVD] 
 disposició de drenatge ventricular extern [EVD] 
 substitució de drenatge ventricular extern 
 col·locació d’un catèter ventricular per a: 
  drenatge de líquid cefaloraquidi [LCR] 
  injecció de medicació o d’altre substància 
  presa de mostra de líquid cefaloraquidi [LCR] 
 Exclou:  altres puncions cranials (01.09) 

derivació ventricular extracranial (02.31-02.35, 02.39) 
  derivació ventricular intracranial (02.22) 
  substitució d’una derivació ventricular (02.41-02.43)  
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* 02.22 Anastomosi o derivació ventricular intracranial 
 anastomosi de ventricle a: 
  cisterna magna 
  espai subaracnoïdal cervical 
 derivació entre dos ventricles intracranials 

inserció d’un monitor Holter en el sistema intracranial 
 la realitzada per endoscòpia 
 tercera ventriculostomia  
 ventriculocisternostomia 
 
 
02.39 Altres operacions d’establiment del drenatge del ventricle 
 Derivació ventricular cap a una localització extracranial NCAL 
 derivació del ventricle cap a la medul·la òssia 
 derivació ventricular cap a una localització extracranial NCAL 
 
 
02.42 Substitució d’una derivació ventricular 
 substitució d’un catèter ventricular 
 
 

* 12.67 Inserció d’un dispositiu de drenatge aquós  
 derivació o stent de drenatge aquós 
 derivació o stent del canal de filtració 

dispositiu de drenatge de la cambra anterior 
 implant de vàlvula ocular 
  

 
* 17.53 Aterectomia percutània de vas -os extracranial -s   

 aterectomia amb  laser excímer 
aterectomia direccional 

 aterectomia rotacional 
 aterectomia percutània de vas -os extracranial -s per extracció transluminal 
 la realitzada per laser 
 Codifiqueu també qualsevol: 

nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48) 
nombre de vasos tractats (00.40-00.43) 
implantació percutània de stent -s d’artèria caròtide (00.63) 
implantació percutània d’un -s altre -s stent -s d’artèria  precerebral (extracranial) (00.64) 
injecció o infusió de  trombolític (99.10) 
procediment en la bifurcació d’un vas (00.44) 
Exclou: 
angioplàstia d’altres vasos no coronaris (39.50) 
aterectomia d'altre -s vas -os no coronaris (17.56) 
aterectomia de vas –s intracranial –s (17.54) 

 eliminació de l’obstrucció cerebrovascular de vas -os mitjançant abordatge obert (38.01-
38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42) 
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* 17.54 Aterectomia percutània de vas -os intracranial -s 
 aterectomia amb  laser excímer 

aterectomia direccional 
 aterectomia rotacional 
 la realitzada per extracció transluminal 

la realitzada per laser 
  Codifiqueu també qualsevol: 

implantació percutània de stent -s vascular -s intracranial -s (00.65) 
injecció o infusió de  trombolític (99.10) 
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48) 
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)      
procediment en la bifurcació d’un vas (00.44) 
Exclou: 
angioplàstia d’altres vasos no coronaris (39.50) 
aterectomia d'altre -s vas -os no coronaris (17.56) 
aterectomia de vas -os extracranial -s (17.53) 
eliminació de l’obstrucció cerebrovascular de vas -os mitjançant abordatge obert (38.01-

38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42) 
 

   

* 17.55  Aterectomia coronària transluminal 
 aterectomia amb  laser excímer 

aterectomia direccional 
 aterectomia rotacional 

la realitzada per extracció transluminal 
 la realitzada per laser 

 Codifiqueu també qualsevol: 
angioplàstia coronària transluminal (00.66) 
implantació de stent d’artèria coronària (36.06-36.07) 

 infusió trombolítica a l’artèria coronària (36.04) 
injecció o infusió de  trombolític (99.10) 
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48) 

 nombre de vasos tractats (00.40-00.43)      
procediment en la bifurcació d’un vas (00.44) 
teràpia amb oxígen sobresaturat (00.49) 

 
 

* 17.56  Aterectomia d'altre -s vas -os no coronaris  
aterectomia transluminal percutània de: 

  artèria mesentèrica 
  artèria renal 

vasos de les extremitats inferiors 
  vasos de les extremitats superiors 
 Inclou: 
 aterectomia amb  laser excímer 

  aterectomia direccional 
 aterectomia percutània de vas -os extracranial -s per extracció transluminal 
 aterectomia percutània de vas -os extracranial -s per laser 
 aterectomia rotacional 

 Codifiqueu també qualsevol: 
 injecció o infusió de  trombolític (99.10) 
 implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs vas -os perifèric -s (00.55) 

 



 

 

 
56 CIM-9-MC 2014-2015       Traducció de les actualitzacions (addendes)  FY2012 i FY2013 

implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs de vas -os perifèric -s o d’empelt de stent -s 
(39.90)  

nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48) 
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)      

 procediment en la bifurcació d’un vas (00.44) 
 Exclou: 

angioplàstia d’altres vasos no coronaris (39.50) 
angioplàstia percutània de vas -os extracranial -s o intracranial -s (00.61-00.62) 
aterectomia percutània de vas -os intracranial -s (17.54) 
aterectomia de vas -os extracranial -s (17.53) 
 

 
* 17.8 Altres procediments adjunts  

Nota: Aquests codis s’han d’emprar conjuntament amb altres codis de procediments 
terapèutics per tal de proporcionar informació addicional dels dispositius emprats 
com a part d’un procediment 

 
 
* 17.81  Inserció de sobre antimicrobià 
 Empreu un sobre antimicrobià (malla) (impregnada de antibiòtics profilàctics) amb la 

inserció de dispositius cardiovasculars electrònics implantables (CIED) 
 Codifiqueu primer el procediment primari: 

inserció de dispositiu -s cardiovascular -s electrònic -s implantable -s [CIED] (00.51, 00.53, 
00.54, 37.94, 37.96, 37.98) 

 
 

33.24 Biòpsia bronquial tancada [endoscòpica] 
 Inclou: minirentada broncoalveolar [mini-BAL] 
 Exclou: minirentada broncoalveolar [mini-BAL] (33.29) 
 
 
 35 Operacions de les vàlvules i els septes cardíacs 

Codifiqueu també qualsevol derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina 
cardiopulmonar] (39.61) 

 
 
 35.0 Valvulotomia cardíaca tancada o substitució transcatèter de vàlvula cardíaca  
 
 

* 35.05 Substitució  intravascular de vàlvula aòrtica      
Nota: Inclou  la efectuada amb qualsevol valvuloplàstia amb baló; no codificar 

separadament 
 inserció transcatèter de vàlvula aòrtica  

substitució de vàlvula aòrtica amb empelt de teixit (autoempelt) (bioprotèsi) 
(heteroempelt) (homoempelt): 

  abordatge transarterial 
  abordatge transfemoral 
TAVI (inserció de vàlvula aòrtica transcatèter) 
TAVR (substitució de vàlvula aòrtica transcatèter) 

  Exclou: substitució oberta i altres substitucions de vàlvula cardíaca (35.20-35.28) 
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* 35.06 Substitució  transapical de vàlvula aòrtica 
Nota: Inclou  la efectuada amb qualsevol valvuloplàstia amb baló; no codificar 

separadament 
 inserció transcatèter de vàlvula aòrtica  

la realitzada via exposició transtoràcica, p. ex. toracotomia, esternotomia o abordatge 
subxifoïdal 

substitució de vàlvula aòrtica amb empelt de teixit (autoempelt) (bioprotèsi) 
(heteroempelt) (homoempelt): 

  abordatge transarterial 
  abordatge transfemoral 
Exclou: substitució oberta i altres substitucions de vàlvula cardíaca (35.20-35.28) 
 

 
 * 35.07   Substitució intravascular de vàlvula pulmonar 

Nota: Inclou  la efectuada amb qualsevol valvuloplàstia amb baló; no codificar 
separadament 

 inserció transcatèter de vàlvula pulmonar 
 PPVI (inserció percutània de vàlvula pulmonar) 
 substitució de vàlvula pulmonar: 
  abordatge transfemoral 
  abordatge transvenós 
 la que es troba dins del conducte de ventricle dret a artèria pulmonar creat prèviament 
 TPVI (inserció transcatèter de vàlvula pulmonar) 
 Exclou:  substitució oberta i altres substitucions de vàlvula cardíaca (35.20-35.28)  
 
 

* 35.08 Substitució transapical de vàlvula pulmonar 
Nota: Inclou  la efectuada amb qualsevol valvuloplàstia amb baló; no codificar 

separadament 
 inserció transcatèter de vàlvula pulmonar 

la realitzada via exposició transtoràcica, p. ex. toracotomia, esternotomia o abordatge 
subxifoïdal 

substitució de vàlvula pulmonar: 
  abordatge transfemoral 
  abordatge transvenós 
 Exclou:  substitució oberta i altres substitucions de vàlvula cardíaca (35.20-35.28) 
 
 

* 35.09 Substitució intravascular de vàlvula no especificada del cor 
Nota: Inclou  la efectuada amb qualsevol valvuloplàstia amb baló; no codificar per separat 

separadament 
 substitució de la vàlvula via: 
  abordatge intercostal 
  abordatge transventricular 
 Exclou:  substitució oberta i altres substitucions de vàlvula cardíaca (35.20-35.28) 
 
 
35.2 Substitució oberta i altres  Ssubstitucions de vàlvula cardíaca 
 Exclou: substitució transapical de vàlvula cardíaca (35.06, 35.08) 
  substitució transcatèter de vàlvula cardíaca (35.05, 35.07) 
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35.20 Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula cardíaca no especificada 
 reparació de vàlvula cardíaca no especificada amb empelt tissular o implant protètic 

la realitzada amb empelt tissular o implant protètic 
 Exclou: substitució intravascular de vàlvula cardíaca no especificada (35.09) 
 
 
35.21 Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula aòrtica amb empelt tissular 

reparació de vàlvula aòrtica amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) 
(homoempelt) 

 Inclou les substitucions per: 
  autoempelt 
  heteroempelt 
  homoempelt 
 Exclou: substitució intravascular de vàlvula aòrtica (35.05) 
  substitució transapical de vàlvula aòrtica (35.06) 
 
 
35.22 Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula aòrtica 
 reparació de vàlvula aòrtica amb substitució: 
  NE 

protètica (parcial) (sintètica) (total) 
 reparació de vàlvula aòrtica, NE 
 substitució oberta i altres substitucions amb pròtesi (parcial) (sintètica) (total) 
 Exclou: substitució intravascular de vàlvula aòrtica (35.05) 
  substitució transapical de vàlvula aòrtica (35.06) 
 
 
35.23  Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula mitral amb empelt tissular 

reparació de vàlvula mitral  amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) 
(homoempelt) 

 Inclou les substitucions per: 
  autoempelt 
  heteroempelt 
  homoempelt 

 
       
35.24 Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula mitral 
 reparació de vàlvula mitral amb substitució: 
  NE 

protètica (parcial) (sintètica) (total) 
 reparació de vàlvula mitral, NE 
 substitució oberta i altres substitucions amb pròtesi (parcial) (sintètica) (total) 
 
 
35.25  Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula pulmonar amb empelt tissular 

reparació de vàlvula pulmonar amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) 
(homoempelt) 

Inclou les substitucions per: 
  autoempelt 
  heteroempelt 
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  homoempelt 
Exclou: substitució intravascular de vàlvula pulmonar (35.07) 

  substitució transapical de vàlvula pulmonar (35.08)        
 
 
35.26  Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula pulmonar 

reparació de vàlvula pulmonar  amb substitució: 
  NE 

protètica (parcial) (sintètica) (total) 
 substitució de vàlvula pulmonar, NE 

substitució oberta i altres substitucions amb pròtesi (parcial) (sintètica) (total) 
 Exclou: substitució intravascular de vàlvula pulmonar (35.07) 

  substitució transapical de vàlvula pulmonar (35.08)        
  
 
35.27  Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula tricúspide amb empelt tissular 

reparació de vàlvula tricúspide amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) 
(homoempelt) 

Inclou les substitucions per: 
  autoempelt 
  heteroempelt 
  homoempelt 
 
 
35.28  Substitució oberta i altres Ssubstitucions de vàlvula tricúspide 

reparació de vàlvula tricúspide  amb substitució: 
  NE 

protètica (parcial) (sintètica) (total) 
 substitució de vàlvula tricúspide, NE 

substitució oberta i altres substitucions amb pròtesi (parcial) (sintètica) (total) 
 
  
35.96 Valvuloplàstia percutània amb baló 

Exclou: substitució intravascular de vàlvula cardíaca (35.05, 35.07) 
 substitució transapical de vàlvula cardíaca (35.06, 35.08) 

 
 
36.06 Implantació de stent -s d’artèria coronària -es no alliberador -s de fàrmacs 
 Codifiqueu també qualsevol: 

angioplàstia coronària transluminal percutània [PTCA] o aterectomia coronària 
(00.66) 

  aterectomia coronària transluminal (17.55) 
 
 
36.07  Implantació de stent -s d’artèria coronària -es alliberador -s de fàrmacs 
 Codifiqueu també qualsevol: 

angioplàstia coronària transluminal percutània [PTCA] o aterectomia coronària 
(00.66) 

  aterectomia coronària transluminal (17.55) 
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36.09 Altres eliminacions d’obstrucció d’artèria coronària 
Exclou:  aterectomia coronària transluminal (17.55) 

les realitzades  per angioplàstia coronària transluminal percutània [PTCA] o 
aterectomia coronària (00.66) 

 
 
37.36 Excisió, o destrucció o exclusió de l’apèndix  auricular esquerre (LAA) 
 Inclou:  abordatge percutani, abordatge intravascular,  o abordatge subxifoïdal 
  exclusió d’apèndix auricular esquerre 
  la realitzada amb tancament o sutura 
 Codifiqueu també qualsevol:  
  ecocardiografia transesofàgica (TEE) (88.72) 

fluoroscòpia (87.49) 
procediment concomitant (obert) efectuat 

 Exclou: excisió o destrucció d’altres tipus de lesió o teixit cardíacs amb abordatge  
toracoscòpic (37.37) 

  inserció de dispositiu d’apèndix auricular esquerre (37.90) 
 
 

* 38.26 Inserció  de sensor de pressió implantable sense elèctrode per al monitoratge de 
l’hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 
Nota: el sensor és un dispositiu independent i no està físicament connectat a un monitor 

implantant separadament 
combinació d’un únic sensor de pressió sense plom amb un monitor integral per al 

monitoratge de l’hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos (o de les 
seves branques) 

sensor amb o sense bateries 
sensor de pressió sense plom que no està físicament connectat a un monitor 

implantat  separadament 
sensor sense elèctrodes 

Exclou: inserció o substitució de sensor (elèctrode) de pressió implantable  per al 
monitoratge de l’hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos (00.56) 

 monitoratge de la circulació (gasometria, pressió arterial o venosa, cabal cardíac i 
flux coronari) (89.60-89.69) 

 sistema de monitoratge de l’hemodinàmica amb sensor i monitor implantat 
separadament (00.56-00.57) 

  
 

39.50 Angioplàstia o aterectomia d’altres vasos no coronaris  
 Codifiqueu també qualsevol:  

aterectomia d’altres vasos no coronaris (17.56) 
Exclou: angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral-s extracranial -s o 

cerebral –s  cranial -s (00.61-00.62) 
 aterectomia percutània de vas -os extracranial -s o cranial -s (17.53-17.54) 

 
 
39.7 Procediments intravasculars en vas -os  
  Exclou: angioplàstia o aterectomia d’altres vasos no coronaris (39.50) 
  aterectomia d’altres vasos no coronaris (17.56) 
  oclusió parcial terapèutica temporal de vas (39.77) 
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39.71 Implantació intravascular d’altres empelts d’aorta abdominal  
Exclou: implantació intravascular d'una derivació o empelt fenestrat a l'aorta (39.78) 
 
 

39.72 Embolització o oclusió intravasculars (total) de vasos del cap i el coll 
stent de coil de retenció 
stent d’embolització 

 
  

*  39.77  Oclusió intravascular terapèutica temporal (parcial) de vas 
Inclou l’oclusió de l’aorta 

   amb catèter amb baló 
 Codifiqueu també qualsevol: 
 arteriograma diagnòstic (88.40-88.49) 
 Exclou:  procediments diagnòstics dels vasos sanguinis (38.21-38.29) 
  procediment intravascular permanent (39.79) 
  qualsevol procediment intravascular de vasos del cap i del coll (39.72, 39.74-39.76) 
 
 

* 39.78  Implantació intravascular d'una derivació o empelt  fenestrat  a l'aorta 

   
  
39.79 Altres procediments intravasculars en altres vasos  
 Exclou: embolització de l'artèria uterina amb coils (68.24) 

 
 

* 43.82 Gastrectomia (manegot)  laparoscòpica vertical   
 Exclou: laparoscòpia amb banda (44.95) 
  procediment restrictiu gàstric laparoscòpic (44.95) 
 
 
43.89 Altres gastrectomies parcials i gastrectomies parcials obertes  

Exclou: gastrectomia laparoscòpica amb manegot (43.82) 
 
 

* 68.24  Embolització de l'artèria uterina [UAE] amb coils 
    Exclou: embolització d’artèria uterina sense coils (68.25) 
  
 

* 68.25  Embolització de l'artèria uterina [UAE] sense coils 
  Inclou l’embolització amb: 

  alcohol polivinílic [PVA] 
partícules NE 
èmbols esfèrics 
esponja de gelatina 

  escuma de gelatina (gelfoam) 
  microesferes 
Exclou: la realitzada amb coils (68.24) 

 
 
68.4 Histerectomia abdominal total 
 Exclou: histerectomia abdominal total laparoscòpica (68.41) 
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68.49 Altres tipus d’histerectomia abdominal total i histerectomia abdominal total no 
especificada  

 Exclou: histerectomia abdominal total laparoscòpica (68.41) 
 
 
86.28 Desbridament sense excisió de ferida, infecció o cremada 
 desbridament per ultrasons  
 
 
86.94 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos de xip únic no 

especificat com a recarregable 
generador d’impulsos (xip únic, canal únic, accés únic ) per a neuroestimulador perifèric, 

intracranial i vertebral  
 
 
 86.95  Inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos de xip dual múltiple no 

especificat com a recarregable 
generador d’impulsos (xip dual, canal doble) (xip múltiple, canal múltiple, accés múltiple) 

per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral 
Exclou: inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos recarregable de 

xip dual  múltiple (86.98) 
  
 
86.96 Inserció o substitució d’altres tipus de neuroestimulador generador d’impulsos 

Exclou: inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos de xip dual 
múltiple (86.95, 86.96) 

 
 
86.97 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos recarregable de xip 

únic 
generador d’impulsos recarregable (xip únic, canal únic, accés únic ) per a 

neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral  
 
  
86.98 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d’impulsos recarregable de xip 

dual múltiple (dos o més) 
generador d’impulsos recarregable (xip dual, canal doble) (xip múltiple, canal múltiple, 

accés múltiple) per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral 
 
 
88.7 Ecografia diagnòstica 
 Exclou: la efectuada per monitoratge intraoperatori (00.94) 
 
 
89.19 Monitoratge electroencefalogràfic radiotelemetrat i per vídeo 
 Exclou: monitoratge intraoperatori (00.94) 
 
 
93.08 Electromiografia [EMG] 
 Exclou: la efectuada per monitoratge intraoperatori (00.94) 
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99.09 Transfusió d’altres substàncies 
 Exclou: trasplantament [transfusió] de medul·la òssia (41.00-41.09) 
 
 
99.29 Injecció o infusió d’altres substàncies terapèutiques o profilàctiques 
 Exclou: embolització de l'artèria uterina sense coils (68.25) 
 




