Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica
(CIM-9-MC)

FORMAT DEL FITXER
Anys 2014-2015

El Catàleg de diagnòstics i procediments conté les classificacions que s‟utilitzen per a
codificar l‟activitat que es notifica als diferents conjunts mínims bàsics de dades CMBD del
CatSalut. Aquest catàleg s‟actualitza periòdicament d‟acord amb les modificacions de les
versions originals de cadascuna de les classificacions.
La versió de la Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica
(CIM-9-MC) vigent a Catalunya des de l‟1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de
2015 conté les actualitzacions (addendes) vigents als Estats Units per als anys fiscals
2012 i 2013. Respecte a la versió anterior s‟han incorporat 201 codis nous, 180 de
diagnòstics i 21 de procediments, a més a més de la revisió i modificació de 130 codis.
Durant aquests anys no s‟ha suprimit cap codi.
Atesa l‟actual situació de restricció pressupostària, d‟aquesta nova versió no se‟n farà cap
edició impresa, com s‟ha fet els anys precedents. Per tal de facilitar la informació
complementària dels nous codis i de les modificacions que apareixen en el text original,
s‟ha editat el document “Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació
clínica. Traducció de les actualitzacions (addendes) dels anys fiscals americans 2012 i
2013”, que recull la traducció al català de les addendes originals en anglès, i que és
accessible des del web del Catsalut.
El fitxer CIM9MC_2014_2015.txt, conté tots els codis que hi ha actualment al Catàleg de
diagnòstics i procediments del CatSalut que seran vigents per al període esmentat.
L‟estructura d‟aquest fitxer reprodueix totes les variables del Catàleg on es recullen les
principals característiques de cada codi, que s‟han de tenir en compte en el procés de la
codificació i que s‟utilitzen per a la validació interna de les dades notificades. També es
proporciona l‟agrupació de codis segons les categories de la versió 2013 del Clinical
Classifications Software (CCS) de l‟Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),
del govern dels Estats Units.
Per tal de donar resposta a diferents necessitats detectades per a l‟anàlisi de les dades,
s’han afegit novse variables, i se n’han suprimit d’altres que no es feien servir o
calia revisar.
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S‟ha aprofitat aquesta ocasió de canvis en l‟estructura del catàleg per a actualitzar els
descriptors de tots els codis d‟acord amb la revisió terminològica feta pel Termcat,
unificant-los amb els que apareixen a les darreres edicions impreses en català i fent-los
més comprensibles. Per això, s’ha ampliat el camp del descriptor sencer a 255
posicions.
De la mateixa manera, està previst, en un futur, revisar els descriptors abreujats d‟acord
amb criteris homogenis (utilització de sigles pròpies de la classificació, com per exemple,
NCAL per expressar „No classificable a cap altre lloc‟, i altres abreviacions unificades).
Els anys anteriors es facilitaven als proveïdors dos fitxers: un amb tots els codis i un altre
amb els codis de les addendes exclusivament. Enguany, com a conseqüència dels canvis
esmentats, es proporciona un sol fitxer que conté tota la classificació amb les
actualitzacions, identificant els codis nous amb una „A‟ a la variable „Acció‟ i els que han
estat modificats (addendes) amb una „M‟. A partir d‟aquest fitxer, cada proveïdor podrà
incorporar al seu sistema informàtic els codis i els camps que consideri oportuns.
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Format del fitxer del Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut (2014-2015)
CIM-9-MC
Nom
Accio

Etiqueta
Acció

Classificacio

Classificació

A10

Data_inici_vig

Data d‟inici de
vigència del codi

A8

Tipus_codi

Tipus de codi

A1

Codi

Codi de diagnòstic o
procediment
Descripció del codi

A15

Codi de la classificació corresponent.

A255

Descripció del codi de la classificació
corresponent.
Descripció abreujada del codi.

0

Codi que correspon a una malaltia,
causa externa o procediment que es
pot precisar amb un codi més
específic.
Codi afectat per exclusions d'un codi
de nivell superior de la seva categoria
(“Exclou”).
Codi afectat per exclusions pròpies del
mateix codi (“Exclou”).
Codi afectat per inclusions (“Inclou”).

S: Sí
N: No

Versió oficial de cada
classificació
Versió oficial de cada
classificació
Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat
Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat

S: Sí
N: No

Versió oficial de cada
classificació

S:
N:
S:
N:
S:
N:

Versió oficial de cada
classificació
Versió oficial de cada
classificació
Versió oficial de cada
classificació

Descr_codi
Descr_abreuj_codi

Format Definició
A1
Acció que es fa sobre el codi segons
els criteris d'actualització del catàleg
de diagnòstics i procediments del Pla
de Sistemes del Catsalut.

Descripció abreujada
del codi
Codi inespecífic

A60

Criteris_excl_gen

Criteris exclusió
genèrics

A1

Criteris_excl_pro

A1

Criteris_incl

Criteris exclusió
propis
Criteris inclusió

Codi_add

Codi addicional

A1

Perinatal

Codi perinatal

A1

Inespecific
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A1

A1

Classificació de diagnòstics i/o
procediments a la que pertany el codi.
Data a partir de la qual un codi és
vigent al Catàleg de diagnòstics i
procediments del Pla de Sistemes del
CatSalut.
Tipus de codi que hi pot haver a cada
classificació.

Codi que requereix o pot requerir un
altre codi .
CIM-9-MC i CIM-10: “Empreu un codi
addicional” o bé "Codifiqueu primer, si
escau".
Codi amb part que requereix la
notificació alCMBD de les variables
perinatals corresponents (Temps de
gestació, Pes del nadó, etc.)
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Valor
A: Alta (Codi nou)
B: Baixa (Supressió codi)
M: Modificació (Canvi d'alguna de les característiques del
codi)

Font
Pla de Sistemes del CatSalut,
segons la versió oficial de cada
classificació

CIM9MC

Versió oficial de cada
classificació
Pla de Sistemes del CatSalut

0

D: Diagnòstic
E: Causa externa
M: Morfologia de la neoplàsia
P: Procediment
0

0

Sí
No
Sí
No
Sí
No

S: Part simple
N: No part
M: Part múltiple

3

Pla de Sistemes del CatSalut

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat

Nom
Causa_E_assoc

Etiqueta
Causa externa
associada

Edat_incongr

Edat incongruent

Edat_maxima

Edat màxima

F3

Edat_minima

Edat mínima

F3

Compat_sexe

Compatibilitat amb
sexe

A1

Dx_secund

Diagnòstic secundari

A1

Dx_cronic

Diagnòstic crònic
(CCI)

A1

Dx_Charlson

Grup de comorbiditat
diagnòstica de
Charlson

A3

Px_dx_tx

Procediment
diagnòstic o
terapèutic

A1
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A1
Codi que requereix o pot requerir
causa externa. "Empreu un codi
addicional de causa externa ..."
CIM-9-MC: tots els codis del capítol 17
i alguns d'altres capítols.
CIM-10: tots els codis del capítol 19 i
alguns d'altres capítols.
A1
Codi aplicable a un rang d‟edat
determinat.
Codi aplicable a pacients amb una
edat igual o inferior a la indicada.
Només s'ha d'emplenar si
Edat_incongruent és 'S'.
Codi aplicable a pacients amb una
edat igual o superior a la
indicada.Només s'ha d'emplenar si
Edat_incongruent és 'S'.
Codi aplicable a un sexe determinat.

Valor
S: Susceptible
N: No
O: Obligatori

Font
Versió oficial de cada
classificació

S: Sí
N: No

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb les
versions oficials
Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb les
versions oficials

0, 2, 18, 55

0, 12, 15, 18

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb les
versions oficials

0: Compatible amb home
1: Compatible amb dona

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb les
versions oficials
Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb les
versions oficials

Codi que no pot ser diagnòstic
S: Sí
principal.
N: No
CIM-9-MC: “Codifiqueu primer la
malaltia subjacent” (descriptor en
cursiva).
CIM-10: “Codi addicional" (marcat amb
un asterisc).
Codi de diagnòstic crònic.
0: No crònic
1: Crònic
9: Inclassificable
Grup de comorbiditat de Chralson al
m1-m18*
que pertany el codi.

Procediment diagnòstic o terapèutic,
menor (mèdic) o major (quirúrgic).
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Chronic condition indicator
(CCI). AHRQ
Divisió d'Anàlisi de la Demanda i
l'Activitat, d'acord amb els
algoritmes de comorbiditat de
Charlson i Elixhauser .

1: Diagnòstic menor (procediment diagnòstic no
Procedure Classes (PC). AHRQ
quirúrgic)
2: Terapèutic menor (procediment terapèutic no quirúrgic)
3: Diagnòstic major (procediment diagnòstic quirúrgic)
4: Terapèutic major (procediment terapèutic quirúrgics)
9: Inclassificable
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Nom
Px_bilat

Etiqueta
Format Definició
Procediment bilateral
A1
Procdiment que pot ser bilateral.

Gran_grup_classif

Gran grup de la
classificació

A2

Descr_gran_grup_clasif Descripció del gran
grup de la
classificació
Categoria_CCS
Categoria de CCS

A255

Descr_categoria_CCS

Descripció de la
categoria de
l'agrupador CCS

A255

Gran_grup_CCS

Gran grup del CCS

A2

Desc_gran_grup_CCS

Descripció del gran
grup del CCS

A255

A5

Número del capítol de la classificació
a la que pertany el codi.
CIM-9-MC: Diagnòstics 01-18 i
Procediments 01-16
CIM-10: Diagnòstics 01-22
CIAP-2: Diagnòstics 01-17 i
Procediments 02-06
Descripció del gran grup de la
classificació.

Valor
0: No
1: Sí
01-18

Font
Catàleg de Llistes d'Espera del
CatSalut
Versió oficial de cada
classificació

Ex.: 02 Neoplàsies

Versió oficial de cada
classificació

Categoria de l'agrupador CCS a la que Ex.: el codi 28249 de la CIM9MC pertany a la categoria
pertany el codi.
00059 del CCS
Descripció de la categoria de
Ex.: Anèmies
l'agrupador CCS.

Clinical Classifications Software
(CCS) for ICD-9-CM. AHRQ
Clinical Classifications Software
(CCS) for ICD-9-CM. AHRQ

Capítol o agrupació de categories del
CCS.

Ex.: 04

Clinical Classifications Software
(CCS) for ICD-9-CM. AHRQ

Descripció del gran grup del CCS.

Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics

Clinical Classifications Software
(CCS) for ICD-9-CM. AHRQ

*
m1: Infart de miocardi
m2: Insuficiència cardíaca congestiva
m3: Malaltia vascular perifèrica
m4: Malaltia cerebrovascular
m5: Demència
m6: Malaltia pulmonar crònica
m7: Malalties reumatològiques
m8: Malaltia ulcerosa pèptica
m9: Malaltia hepàtica lleu
m10: Diabetis lleu o moderada
m11: Diabetis amb complicacions cròniques
m12: Hemiplegia o paraplegia
m13: Malaltia renal
m14: Neoplàsies malignes
m15: Malaltia hepàtica moderada o severa
m16: Metàstasi de tumors sòlids
m17: Síndrome immunodeficiència adquirida
m18: Insuf. cardíaca conges. + Malaltia renal
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