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LLISTA TABULAR DE MALALTIES I LESIONS DE LA CIM-10-MC 

Addenda 2020 
No canvia Capítol 1 
No canvia Determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99) 

 
No canvia Tuberculosi (A15-A19) 
 

No canvia A18 Tuberculosi d'altres òrgans 
 

No canvia A18.4 Tuberculosi de pell i teixit subcutani 
 

No canvia Exclou 2: 

Suprimir lupus NE (M32.9) 

Revisar de sistèmica (M32.-) 

Revisar a lupus eritematós sistèmic (M32.-) 

 
No canvia Agents infecciosos bacterians i vírics (B95-B97) 
 

No canvia B96 Altres tipus d'agent bacterià que causa malalties classificades en un altre lloc 
 

No canvia B96.2 Escherichia coli [E. coli] que causa malalties classificades en un altre lloc 
 

Revisar de B96.21 Escherichia coli [E. coli] O157 productor de toxina Shiga (STEC) que causa 

malalties classificades en un altre lloc 

Revisar a B96.21 Escherichia coli [E. coli] O157 productor de toxina Shiga [STEC] que causa 

malalties classificades en un altre lloc 
 

Revisar de B96.22 Altres tipus especificats d'Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga 

(STEC) que causen malalties classificades en un altre lloc 

Revisar a B96.22 Altres tipus especificats d'Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga 

[STEC] que causen malalties classificades en un altre lloc 
 

Revisar de B96.23 Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga (STEC) no especificat que causa 

malalties classificades en un altre lloc 

Revisar a B96.23 Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga [STEC] no especificat que causa 

malalties classificades en un altre lloc 
 

No canvia B97 Agents vírics que causen malalties classificades en un altre lloc 
 

No canvia B97.4 Virus respiratori sincicial que causa malalties classificades en un altre lloc 

Afegir VRS que causa malalties classificades en un altre lloc 
 

Afegir Codifiqueu primer:  els trastorns relacionats, com ara: 

Afegir   otitis mitjana (H65.-) 

Afegir   infecció de les vies respiratòries altes (J06.9) 
 

Afegir Exclou 2: bronquiolitis aguda causada pel virus respiratori sincicial (VRS) (J21.0) 

Afegir bronquitis aguda causada pel virus respiratori sincicial (VRS) (J20.5) 

Afegir pneumònia pel virus respiratori sincicial (VRS) (J12.1) 
  



No canvia Capítol 2 
No canvia Neoplàsies (C00-D49) 

 
No canvia Neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats (C81-C96) 
 

No canvia C91 Leucèmia limfoide 
 

No canvia C91.0 Leucèmia limfoblàstica aguda [LLA] 
 

No canvia Nota: 

Revisar de Empreu el codi C91.0 únicament per a leucèmia de precursors de limfòcits B i T 

Revisar a Empreu els codis de la subcategoria C91.0- únicament per a leucèmia de precursors de 
limfòcits B i T 

 
No canvia Neoplàsies in situ (D00-D09) 
 

No canvia D04 Carcinoma in situ de pell 
 

No canvia D04.0 Carcinoma in situ de pell del llavi 
 

Suprimir Exclou 1: carcinoma in situ de la vora lliure del llavi (D00.01) 
 

Afegir Exclou 2: carcinoma in situ de la vora lliure del llavi (D00.01) 

 
No canvia Neoplàsies benignes, excepte tumors neuroendocrins benignes (D10-D36) 
 

No canvia D12 Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal 
 

Afegir Exclou 1: pòlip de còlon NE (K63.5) 
 

No canvia D12.6 Neoplàsia benigna, localització no especificada del còlon 
 

Suprimir Exclou 1: pòlip de còlon NE (K63.5) 
 

No canvia D21 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous 
 

No canvia D21.6 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous del tronc, localització no 
especificada 

Revisar de Neoplàsia benigna d'esquena NE 

Revisar a Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous d'esquena NE 
 

No canvia D23 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell 
 

Suprimir Exclou 1: nevus melanocítics (D22.-) 
 

Afegir Exclou 2: nevus melanocítics (D22.-) 
 

No canvia D36 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades 
 

No canvia D36.7 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions especificades 

Afegir Neoplàsia benigna d'esquena NE 
  



No canvia Capítol 3 
No canvia Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que afecten el mecanisme 

immunitari (D50-D89) 

 

No canvia Anèmies hemolítiques (D55-D59) 
 

No canvia D55 Anèmia causada per trastorns enzimàtics 
 

No canvia D55.0 Anèmia causada per deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa [G-6-PD] 
 

Afegir Exclou 1: deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) sense anèmia (D75.A) 

 
No canvia Altres trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics (D70-D77) 
 

No canvia D75 Altres malalties i malalties no especificades de la sang i els òrgans hematopoètics 
 

Afegir D75.A Deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) sense anèmia 
 

Afegir Exclou 1: deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) amb anèmia (D55.0) 

 
No canvia Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D80-D89) 
 

No canvia D81 Immunodeficiències combinades 
 

No canvia D81.3 Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] 
 

Afegir D81.30 Deficiència d'adenosina-desaminasa no especificada 

Afegir Deficiència d'ADA NE 
 

Afegir D81.31 Immunodeficiència combinada greu causada per deficiència d'adenosina-
desaminasa 

Afegir Deficiència d'ADA amb SCID 

Afegir Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] amb immunodeficiència combinada greu 
 

Afegir D81.32 Deficiència d'adenosina-desaminasa 2 

Afegir Deficiència d'ADA2 

Afegir Deficiència d'adenosina-desaminasa tipus 2 
 

Afegir Codifiqueu també:  si escau, qualsevol manifestació associada, com ara: 

Afegir   poliarteritis nodosa (M30.0) 

Afegir   accident vascular cerebral (I63.-) 
 

Afegir D81.39 Altres tipus de deficiència d'adenosina-desaminasa 

Afegir Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, NE 

Afegir Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, sense SCID 

Afegir Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, sense immunodeficiència combinada 

greu 

Afegir Deficiència parcial d'ADA (tipus 1) 

Afegir Deficiència parcial d'adenosina-desaminasa (tipus 1) 
  



No canvia Capítol 4 
No canvia Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E89) 

 
No canvia Trastorns d'altres glàndules endocrines (E20-E35) 

No canvia E23 Hipofunció i altres trastorns de la hipòfisi  

No canvia E23.3 Disfunció hipotalàmica no classificada a cap altre lloc  

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Prader-Willi (Q87.11) 

Revisar de síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Russell-Silver (Q87.19) 
 

No canvia E34 Altres trastorns endocrins 
 

No canvia E34.3 Estatura baixa causada per trastorn endocrí 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Russell-Silver (Q87.19) 

 
No canvia Sobrepès, obesitat i altres tipus d'hiperalimentació (E65-E68) 
 

No canvia E66 Sobrepès i obesitat 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Prader-Willi (Q87.11) 

 
No canvia Trastorns metabòlics (E70-E88) 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Revisar a síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 
 

No canvia E79 Trastorns del metabolisme de les purines i les pirimidines 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de ataxiatelangièctasi (Q87.1) 

Revisar a ataxiatelangièctasi (Q87.19) 

Revisar de síndrome de Cockayne (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Cockayne (Q87.19) 
 

No canvia E88 Altres trastorns metabòlics i trastorns metabòlics no especificats 
 

No canvia E88.0 Trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques no classificats a cap altre lloc 
 

No canvia E88.02 Deficiència de plasminogen 
 

Suprimir Empreu un codi addicional: conjuntivitis llenyosa (H10.51) 
  



No canvia Capítol 6 
No canvia Malalties del sistema nerviós (G00-G99) 

 
No canvia Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central (G10-G14) 
 

No canvia G11 Atàxia hereditària 
 

No canvia G11.3 Atàxia cerebel·losa amb reparació de DNA defectuós 
 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de síndrome de Cockayne (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Cockayne (Q87.19) 

 
No canvia Altres malalties degeneratives del sistema nerviós (G30-G32) 
 

No canvia G31 Altres malalties degeneratives del sistema nerviós no classificades a cap altre lloc 
 

No canvia Empreu un codi addicional: 

Revisar de codi per a identificar: 

Revisar a per als codis G31.0-G31.83, G31.85-G31.9, empreu un codi addicional per a identificar: 

 
No canvia Trastorns episòdics i paroxismals (G40-G47) 
 

No canvia G43 Migranya 
 

No canvia G43.A Vòmits cíclics 
 

Afegir Exclou 1: síndrome de vòmits cíclics no relacionada amb la migranya (R11.15) 
 

Revisar de G43.A0 Vòmits cíclics, no resistents al tractament 

Revisar a G43.A0 Vòmits cíclics amb migranya, no resistents al tractament 
 

Revisar de G43.A1 Vòmits cíclics, resistents al tractament 

Revisar a G43.A1 Vòmits cíclics amb migranya, resistents al tractament 

 
No canvia Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric (G60-G65) 
 

No canvia G63 Polineuropatia en malalties classificades en un altre lloc 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de artritis reumatoide (M05.33) 

Revisar a artritis reumatoide (M05.5-) 
  



No canvia Capítol 7 
No canvia Malalties de l'ull i els annexos oculars (H00-H59) 

 
No canvia Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques (H46-H47) 
 

No canvia H47 Altres trastorns de nervi òptic [segon parell cranial] i vies òptiques 
 

No canvia H47.6 Trastorns de còrtex visual 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de lesió de còrtex visual (S04.04) 

Revisar a lesió de còrtex visual (S04.04-) 
  



No canvia Capítol 8 
No canvia Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (H60-H95) 

 
No canvia Malalties de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide (H65-H75) 
 

No canvia H65 Otitis mitjana no supurativa 
 

No canvia Empreu un codi addicional: 

Revisar de codi per a identificar: 

Revisar a codi, si escau, per a identificar: 

Afegir agent infecciós (B95-B97) 

 
No canvia Malalties de l'orella interna (H80-H83) 
 

No canvia H81 Trastorns de la funció vestibular 
 

No canvia H81.4 Vertigen d'origen central 
 

Suprimir H81.41 Vertigen d'origen central, orella dreta 
 

Suprimir H81.42 Vertigen d'origen central, orella esquerra 
 

Suprimir H81.43 Vertigen d'origen central, bilateral 
 

Suprimir H81.49 Vertigen d'origen central, orella no especificada 
  



No canvia Capítol 9 
No canvia Malalties de l'aparell circulatori (I00-I99) 

 
No canvia Cardiopaties isquèmiques (I20-I25) 
 

No canvia I21 Infart agut de miocardi 
 

No canvia I21.A Altres tipus d'infart de miocardi 
 

No canvia I21.A1 Infart de miocardi de tipus 2 
 

Suprimir Codifiqueu també: la causa subjacent, si es coneix i escau, com ara: 

Suprimir  anèmia (D50.0-D64.9) 

Suprimir  malaltia pulmonar obstructiva crònica (J44.-) 

Suprimir  insuficiència cardíaca (I50.-) 

Suprimir  taquicàrdia paroxismal (I47.0-I47.9) 

Suprimir  fallida renal (N17.0-N19) 

Suprimir  xoc (R57.0-R57.9) 
 

Afegir Codifiqueu primer: la causa subjacent, com ara: 

Afegir  anèmia (D50.0-D64.9) 

Afegir  malaltia pulmonar obstructiva crònica (J44.-) 

Afegir  taquicàrdia paroxismal (I47.0-I47.9) 

Afegir  xoc (R57.0-R57.9) 
 

No canvia I21.A9 Infart de miocardi d'un altre tipus 
 

No canvia Codifiqueu també: 

Revisar de  estenosi (aguda) de stent (T82.857-) 

Revisar a  estenosi (aguda) de stent (T82.855-) 
 

No canvia I25 Cardiopatia isquèmica crònica 
 

No canvia I25.8 Altres formes de cardiopatia isquèmica crònica 
 

No canvia I25.81 Ateroesclerosi d'altres vasos coronaris sense angina de pit 
 

Suprimir Exclou 1: cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua sense angina de pit 

(I25.10) 
 

Afegir Exclou 2: cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua sense angina de pit 

(I25.10) 

 
No canvia Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar (I26-I28) 
 

No canvia I26 Embòlia pulmonar 
 

No canvia I26.9 Embòlia pulmonar sense cor pulmonar agut 
 

Afegir I26.93 Embòlia pulmonar subsegmentària aïllada sense cor pulmonar agut 

Afegir Embòlia pulmonar subsegmentària NE 
 

Afegir I26.94 Embòlia pulmonar subsegmentària múltiple sense cor pulmonar agut 

 
No canvia Altres formes de cardiopatia (I30-I52) 
 

No canvia I48 Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars 
 

No canvia I48.1 Fibril·lació auricular persistent 
 

Afegir Exclou 1: fibril·lació auricular permanent (I48.21) 



Afegir I48.11 Fibril·lació auricular persistent de llarga durada 
 

Afegir I48.19 Altres tipus de fibril·lació auricular persistent 

Afegir Fibril·lació auricular persistent crònica 

Afegir Fibril·lació auricular persistent NE 
 

No canvia I48.2 Fibril·lació auricular crònica 

Suprimir Fibril·lació auricular permanent 
 

Afegir I48.20 Fibril·lació auricular crònica no especificada 
 

Afegir Exclou 1: fibril·lació auricular persistent crònica (I48.19) 
 

Afegir I48.21 Fibril·lació auricular permanent 
 

No canvia I50 Insuficiència cardíaca 
 

No canvia I50.9 Insuficiència cardíaca no especificada 
 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de sobrecàrrega de líquids (E87.70) 

Revisar a sobrecàrrega de líquids no relacionada amb insuficiència cardíaca congestiva (E87.70) 

 
No canvia Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics no classificades a cap altre lloc (I80-I89) 
 

No canvia I80 Flebitis i tromboflebitis 
 

No canvia I80.1 Flebitis i tromboflebitis de vena femoral 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena femoral comuna 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena femoral profunda 
 

No canvia I80.2 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds i de vasos profunds no especificats de les 
extremitats inferiors 

 

No canvia I80.21 Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca comuna 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca externa 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca interna 
 

No canvia I80.23 Flebitis i tromboflebitis de vena tibial 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena tibial anterior 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena tibial posterior 
 

Afegir I80.24 Flebitis i tromboflebitis de vena peroneal 

Afegir I80.241 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal dreta 
 

Afegir I80.242 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal esquerra 
 

Afegir I80.243 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal, bilateral 
 

Afegir I80.249 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal no especificada 
 

Afegir I80.25 Flebitis i tromboflebitis de vena muscular del panxell 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena muscular del panxell NE 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena gastrocnèmia 

Afegir Flebitis i tromboflebitis de vena del soli 
 

Afegir I80.251 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell dreta 
 

Afegir I80.252 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell esquerra 
 

Afegir I80.253 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell, bilateral 
 



Afegir I80.259 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell no especificada 
 

No canvia I82 Altres tipus d'embòlia i trombosi venoses 
 

No canvia I82.4 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes d'extremitat inferior 
 

No canvia I82.41 Embòlia i trombosi agudes de vena femoral 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena femoral comuna 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena femoral profunda 
 

No canvia I82.42 Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca comuna 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca externa 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca interna 
 

No canvia I82.44 Embòlia i trombosi agudes de vena tibial 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena tibial anterior 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena tibial posterior 
 

Afegir I82.45 Embòlia i trombosi agudes de vena peroneal 
 

Afegir I82.451 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal dreta 
 

Afegir I82.452 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal esquerra 
 

Afegir I82.453 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal, bilateral 
 

Afegir I82.459 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal no especificada 
 

Afegir I82.46 Embòlia i trombosi agudes de vena muscular del panxell 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena muscular del panxell NE 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena gastrocnèmia 

Afegir Embòlia i trombosi agudes de vena del soli 
 

Afegir I82.461 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell dreta 
 

Afegir I82.462 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell esquerra 
 

Afegir I82.463 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell, bilateral 
 

Afegir I82.469 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell no especificada 
 

No canvia I82.5 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes d'extremitat inferior 
 

No canvia I82.51 Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral comuna 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral profunda 
 

No canvia I82.52 Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca comuna 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca externa 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca interna 
 

No canvia I82.54 Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial anterior 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial posterior 
 

Afegir I82.55 Embòlia i trombosi cròniques de vena peroneal 
 

Afegir I82.551 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal dreta 
 

Afegir I82.552 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal esquerra 
 



Afegir I82.553 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal, bilateral 
 

Afegir I82.559 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal no especificada 
 

Afegir I82.56 Embòlia i trombosi cròniques de vena muscular del panxell 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena muscular del panxell NE 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena gastrocnèmia 

Afegir Embòlia i trombosi cròniques de vena del soli 
 

Afegir I82.561 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell dreta 
 

Afegir I82.562 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell esquerra 
 

Afegir I82.563 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell, bilateral 
 

Afegir I82.569 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell no especificada 
  



No canvia Capítol 10 
No canvia Malalties de l'aparell respiratori (J00-J99) 

 
No canvia Infeccions agudes de les vies respiratòries altes (J00-J06) 
 

No canvia J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple i de localització no 
especificada 

 

No canvia J06.9 Infecció aguda no especificada de les vies respiratòries altes 
 

Afegir Empreu un codi addicional: codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós, si es coneix, com ara: 

Afegir   virus respiratori sincicial (VRS) (B97.4) 

 
No canvia Grip i pneumònia (J09-J18) 
 

No canvia J12 Pneumònia vírica no classificada a cap altre lloc 
 

No canvia J12.1 Pneumònia pel virus respiratori sincicial 

Afegir Pneumònia pel VRS 

 
No canvia Altres infeccions agudes de les vies respiratòries baixes (J20-J22) 
 

No canvia J20 Bronquitis aguda 
 

No canvia J20.5 Bronquitis aguda causada pel virus respiratori sincicial 

Afegir Bronquitis aguda causada pel VRS 
 

No canvia J21 Bronquiolitis aguda 
 

No canvia J21.0 Bronquiolitis aguda causada pel virus respiratori sincicial 

Afegir Bronquiolitis aguda causada pel VRS 

 
No canvia Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes (J40-J47) 
 

No canvia J44 Altres tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica 
 

Revisar de J44.0 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes 

Revisar a J44.0 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb infecció (aguda) de les vies respiratòries baixes 
  



No canvia Capítol 11 
No canvia Malalties de l'aparell digestiu (K00-K95) 

 
No canvia Altres malalties dels intestins (K55-K64)  

No canvia K59 Altres trastorns intestinals funcionals  

No canvia K59.0 Restrenyiment 

Suprimir Empreu un codi addicional: codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac 
(T36-T50 amb cinquè o sisè caràcter 5) 

 

No canvia K63 Altres malalties d'intestí 
 

No canvia K63.5 Pòlip de còlon 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de pòlip adenomatós de còlon (D12.6) 

Revisar a pòlip adenomatós de còlon (D12.-) 

 
No canvia Malalties del fetge (K70-K77) 

No canvia K74 Fibrosi i cirrosi hepàtiques  

No canvia K74.3 Cirrosi biliar primària  

No canvia Exclou 2: 

Revisar de colangitis esclerosant primària (K83.01) 

Revisar a colangitis esclerosant primària (K83.01) 
  



No canvia Capítol 12 
No canvia Malalties de la pell i el teixit subcutani (L00-L99) 

 
No canvia L50 Urticària 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de urticària pigmentada (Q82.2) 

Revisar a urticària pigmentada (D47.01) 

 
No canvia Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani (L80-L99) 
 

No canvia L89 Úlcera per pressió 
 

No canvia L89.0 Úlcera per pressió de colze 
 

No canvia L89.00 Úlcera per pressió de colze no especificat 
 

Afegir L89.006 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze no especificat 
 

No canvia L89.01 Úlcera per pressió de colze dret 
 

Afegir L89.016 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze dret 
 

No canvia L89.02 Úlcera per pressió de colze esquerre 
 

Afegir L89.026 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze esquerre 
 

No canvia L89.1 Úlcera per pressió d'esquena 
 

No canvia L89.10 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada 
 

Afegir L89.106 Dany de teixits profunds induït per pressió d'esquena, part no especificada 
 

No canvia L89.11 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta 
 

Afegir L89.116 Dany de teixits profunds induït per pressió d'esquena, part superior dreta 
 

No canvia L89.12 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra 
 

Afegir L89.126 Dany de teixits profunds induït per pressió d'esquena, part superior 
esquerra 

 

No canvia L89.13 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta 
 

Afegir L89.136 Dany de teixits profunds induït per pressió d'esquena, part inferior dreta 
 

No canvia L89.14 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra 
 

Afegir L89.146 Dany de teixits profunds induït per pressió d'esquena, part inferior esquerra 
 

No canvia L89.15 Úlcera per pressió de regió sacra 
 

Afegir L89.156 Dany de teixits profunds induït per pressió, regió sacra 
 
  



No canvia L89.2 Úlcera per pressió de maluc 

 
No canvia L89.20 Úlcera per pressió de maluc no especificat 
 

Afegir L89.206 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc no especificat 
 

No canvia L89.21 Úlcera per pressió de maluc dret 
 

Afegir L89.216 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc dret 
 

No canvia L89.22 Úlcera per pressió de maluc esquerre 
 

Afegir L89.226 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc esquerre 
 

No canvia L89.3 Úlcera per pressió de natja 
 

No canvia L89.30 Úlcera per pressió de natja no especificada 
 

Afegir L89.306 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja no especificada 
 

No canvia L89.31 Úlcera per pressió de natja dreta 
 

Afegir L89.316 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja dreta 
 

No canvia L89.32 Úlcera per pressió de natja esquerra 
 

Afegir L89.326 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja esquerra 
 

No canvia L89.4 Úlcera per pressió d'esquena, natja i maluc, localitzacions contigües o sobreposades 
 

Afegir L89.46 Dany de teixits profunds induït per pressió, localitzacions contigües o sobreposades 
d'esquena, natja i maluc 

 

No canvia L89.5 Úlcera per pressió de turmell 
 

No canvia L89.50 Úlcera per pressió de turmell no especificat 
 

Afegir L89.506 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell no especificat 
 

No canvia L89.51 Úlcera per pressió de turmell dret 
 

Afegir L89.516 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell dret 
 

No canvia L89.52 Úlcera per pressió de turmell esquerre 
 

Afegir L89.526 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell esquerre 
 

No canvia L89.6 Úlcera per pressió de taló 
 

No canvia L89.60 Úlcera per pressió de taló no especificat 
 

Afegir L89.606 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló no especificat 
 

No canvia L89.61 Úlcera per pressió de taló dret 
 

Afegir L89.616 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló dret 
 

No canvia L89.62 Úlcera per pressió de taló esquerre 
 

Afegir L89.626 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló esquerre 
 
 
 
 
 



No canvia L89.8 Úlcera per pressió d'altres localitzacions 
 

No canvia L89.81 Úlcera per pressió de cap 
 

Afegir L89.816 Dany de teixits profunds induït per pressió, cap 
 

No canvia L89.89 Úlcera per pressió d'altres localitzacions 
Afegir L89.896 Dany de teixits profunds induït per pressió, altres localitzacions 
 

No canvia L89.9 Úlcera per pressió de localització no especificada 
 

Afegir L89.96 Dany de teixits profunds induït per pressió, localització no especificada 
  



No canvia Capítol 13 
No canvia Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (M00-M99) 

 
No canvia Altres trastorns d'articulacions (M20-M25) 
 

No canvia M21 Altres tipus de deformitat adquirida de les extremitats 
 

No canvia M21.0 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de talipes calcaneovalg (Q66.4) 

Revisar a talipes calcaneovalg (Q66.4-) 
 

No canvia M21.1 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de metatars var (Q66.22) 

Revisar a metatars var (Q66.22-) 
 

No canvia M24 Altres tipus específics de desarranjament articular 
 

No canvia M24.2 Trastorn de lligament 
 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de desarranjament intern de genoll (M23.5-M23.89) 

Revisar a desarranjament intern de genoll (M23.5-M23.8X9) 

 
No canvia Trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36) 
 

No canvia M34 Esclerosi sistèmica [esclerodèrmia] 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de esclerodèrmia neonatal (P83.8) 

Revisar a esclerodèrmia neonatal (P83.88) 
 

No canvia M35 Altres afectacions sistèmiques del teixit connectiu 
 

No canvia M35.7 Laxitud articular 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Revisar a síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 

 
No canvia Espondilopaties (M45-M49) 
 

No canvia M47 Espondilosi 
 

No canvia M47.1 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de subluxació vertebral (M43.3-M43.59) 

Revisar a subluxació vertebral (M43.3-M43.5X9) 

 
No canvia Altres dorsopaties (M50-M54) 
 

No canvia M50 Trastorns de disc cervical 
 

No canvia M50.1 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia 
 

No canvia M50.12 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, regió mediocervical 
 

Revisar de M50.120 Trastorn no especificat de disc mediocervical 



Revisar a M50.120 Trastorn de disc mediocervical, nivell no especificat 

 
No canvia Trastorns de la membrana sinovial i els tendons (M65-M67) 
 

No canvia M67 Altres trastorns de la membrana sinovial i els tendons 
 

No canvia M67.8 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons 
 

No canvia M67.83 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, canell 
 

Revisar de M67.839 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, 
avantbraç no especificat 

Revisar a M67.839 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, canell 
no especificat 

 
No canvia Altres trastorns dels teixits tous (M70-M79) 
 

No canvia M77 Altres tipus d'entesitis 
 

Revisar de M77.5 Altres tipus d'entesitis de peu 

Revisar a M77.5 Altres tipus d'entesitis de peu i turmell 
 

Revisar de M77.50 Altres tipus d'entesitis, peu no especificat 

Revisar a M77.50 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell no especificats 
 

Revisar de M77.51 Altres tipus d'entesitis, peu dret 

Revisar a M77.51 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell drets 
 

Revisar de M77.52 Altres tipus d'entesitis, peu esquerre 

Revisar a M77.52 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell esquerres 



No canvia Capítol 14 
No canvia Malalties de l'aparell genitourinari (N00-N99) 

 
No canvia Altres malalties de l'aparell urinari (N30-N39) 
 

No canvia N39 Altres trastorns de l'aparell urinari 
 

No canvia N39.0 Infecció del tracte urinari, localització no especificada 
 

Afegir Exclou 1: piúria (R82.81) 

 
No canvia Trastorns mamaris (N60-N65) 
 

No canvia N63 Bony en mama no especificat 
 

No canvia N63.1 Bony en mama no especificat, mama dreta 
 

Afegir N63.15 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrants sobreposats 
 

No canvia N63.2 Bony en mama no especificat, mama esquerra 
 

Afegir N63.25 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrants sobreposats 

 
No canvia Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení (N80-N98) 
 

No canvia N92 Menstruació excessiva, freqüent i irregular 
 

No canvia N92.4 Hemorràgia excessiva en període premenopàusic 

Afegir Hemorràgia perimenopàusica 

Afegir Menorràgia o metrorràgia perimenopàusiques 

 
No canvia Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari no 

classificats a cap altre lloc (N99) 

No canvia N99 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari no 

classificats a cap altre lloc 
 

No canvia N99.8 Altres complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell 

genitourinari 
 

Afegir N99.85 Síndrome post ablació endometrial 



No canvia Capítol 15 
No canvia Embaràs, part i puerperi (O00-O9A) 

 
No canvia Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles problemes en el part 

(O30-O48) 
 

No canvia O36 Assistència materna per altres problemes fetals 
 

No canvia O36.8 Assistència materna per altres problemes fetals especificats 
 

No canvia O36.83 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs fetals 

Afegir Assistència materna per tons cardíacs fetals deprimits 

Afegir Assistència materna per bradicàrdia fetal 

Afegir Assistència materna per variabilitat anòmala de la freqüència cardíaca fetal 

Afegir Assistència materna per desacceleració de la freqüència cardíaca fetal 

Afegir Assistència materna per irregularitat de la freqüència cardíaca fetal 

Afegir Assistència materna per taquicàrdia fetal 

Afegir Assistència materna per ritme o freqüència cardíacs fetals inquietants 

 
No canvia Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi (O85-O92) 
 

No canvia O86 Altres infeccions puerperals 
 

No canvia O86.0 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica 
 

No canvia O86.02 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica, localització incisional profunda 

Revisar de Abscés subfascial consecutiu a un procediment 

Revisar a Abscés subfascial consecutiu a un procediment obstètric 

 
No canvia Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc (O94-O9A) 
 

No canvia O99 Altres malalties maternes classificables en un altre lloc que compliquen l'embaràs, el part i el 

puerperi 
 

No canvia O99.3 Trastorns mentals i malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, el part i el 

puerperi 
 

No canvia O99.34 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi 

Revisar de Afeccions de F01-F09 i F20-F99 

Revisar a Afeccions d'F01-F09, F20-F99 i F54-F99 
 

No canvia O99.8 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi 
 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de infecció del tracte genitourinari consecutiva al part (O86.1-O86.3) 

Revisar a infecció del tracte genitourinari consecutiva al part (O86.1-O86.4) 



No canvia  Capítol 16 
No canvia  Determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-P96) 

 
No canvia  Nadó afectat per factors materns i per complicacions durant l'embaràs, el treball de part i el part 

(P00-P04) 

No canvia P04 Nadó afectat per substàncies nocives transmeses per la placenta o la llet materna 
 

No canvia P04.4 Nadó afectat per consum matern de substàncies addictives 
 

No canvia P04.41 Nadó afectat per consum matern de cocaïna 

Suprimir Nadó afectat per consum matern de crack 

 
No canvia Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període perinatal (P19-P29) 
 

No canvia P22 Destret respiratori del nadó 
 

Suprimir Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81) 

Suprimir fallida respiratòria del nadó NE (P28.5) 
 

No canvia P22.0 Síndrome del destret respiratori del nadó 
 

Afegir Exclou 2: aturada respiratòria del nadó (P28.81) 

Afegir fallida respiratòria del nadó NE (P28.5) 
 

No canvia P22.8 Altres tipus de destret respiratori del nadó 
 

Afegir Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81) 

Afegir fallida respiratòria del nadó NE (P28.5) 
 

No canvia P22.9 Destret respiratori del nadó no especificat 
 

Afegir Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81) 

Afegir fallida respiratòria del nadó NE (P28.5) 

 
No canvia Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del nadó (P70-P74) 
 

No canvia P74 Altres alteracions electrolítiques i metabòliques neonatals transitòries 
 

No canvia P74.4 Altres alteracions electrolítiques transitòries del nadó 

No canvia P74.42 Alteracions de l'equilibri de clor del nadó 

No canvia P74.421 Hiperclorèmia del nadó 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de acidosi metabòlica tardana del nadó (P77.0) 

Revisar a acidosi metabòlica tardana del nadó (P74.0) 



No canvia Capítol 17 
No canvia Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99) 

 
No canvia Malformacions congènites del sistema nerviós (Q00-Q07) 
 

No canvia Q02 Microcefàlia 
 

Suprimir Empreu un codi addicional: codi, si escau, per a identificar la malaltia pel virus del Zika congènita 
 

Afegir Codifiqueu primer: si escau, la malaltia pel virus del Zika congènita 

 
No canvia Malformacions i deformitats congènites del sistema musculoesquelètic (Q65-Q79) 
 

No canvia Q66 Deformitats congènites de peus 
 

No canvia Q66.0 Talipes equinovar congènit 
 

Afegir Q66.00 Talipes equinovar congènit, peu no especificat 
 

Afegir Q66.01 Talipes equinovar congènit, peu dret 
 

Afegir Q66.02 Talipes equinovar congènit, peu esquerre 
 

No canvia Q66.1 Talipes calcaneovar congènit 
 

Afegir Q66.10 Talipes calcaneovar congènit, peu no especificat 
 

Afegir Q66.11 Talipes calcaneovar congènit, peu dret 
 

Afegir Q66.12 Talipes calcaneovar congènit, peu esquerre 
 

No canvia Q66.2 (Primer) metatarsià var congènit 
 

No canvia Q66.21 Primer metatarsià var congènit 
 

Afegir Q66.211 Primer metatarsià var congènit, peu dret 
 

Afegir Q66.212 Primer metatarsià var congènit, peu esquerre 
 

Afegir Q66.219 Primer metatarsià var congènit, peu no especificat 
 

No canvia Q66.22 Metatars adducte congènit 
 

Afegir Q66.221 Metatars adducte congènit, peu dret 
 

Afegir Q66.222 Metatars adducte congènit, peu esquerre 
 

Afegir Q66.229 Metatars adducte congènit, peu no especificat 
 

No canvia Q66.3 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus 
 

Afegir Q66.30 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu no especificat 
 

Afegir Q66.31 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu dret 
 

Afegir Q66.32 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu esquerre 
 

No canvia Q66.4 Talipes calcaneovalg congènit 
 

Afegir Q66.40 Talipes calcaneovalg congènit, peu no especificat 
 

Afegir Q66.41 Talipes calcaneovalg congènit, peu dret 



Afegir Q66.42 Talipes calcaneovalg congènit, peu esquerre 
 

No canvia Q66.7 Peu buit congènit 
 

Afegir Q66.70 Peu buit congènit, peu no especificat 
 

Afegir Q66.71 Peu buit congènit, peu dret 
 

Afegir Q66.72 Peu buit congènit, peu esquerre 
 

No canvia Q66.9 Deformitat congènita de peus no especificada 
 

Afegir Q66.90 Deformitat congènita de peus no especificada, peu no especificat 
 

Afegir Q66.91 Deformitat congènita de peus no especificada, peu dret 
 

Afegir Q66.92 Deformitat congènita de peus no especificada, peu esquerre 
 

No canvia Q79 Malformacions congènites del sistema musculoesquelètic no classificades a cap altre lloc 
 

Revisar de Q79.6 Síndrome d'Ehlers-Danlos 

Revisar a Q79.6 Síndromes d'Ehlers-Danlos 
 

Afegir Q79.60 Síndrome d'Ehlers-Danlos no especificada 
 

Afegir Q79.61 Síndrome d'Ehlers-Danlos clàssica 

Afegir SED clàssica (SEDc) 
 

Afegir Q79.62 Síndrome d'Ehlers-Danlos hipermòbil 

Afegir SED hipermòbil (SEDh) 
 

Afegir Q79.63 Síndrome d'Ehlers-Danlos vascular 

Afegir SED vascular (SEDv) 
 

Afegir Q79.69 Altres tipus de síndrome d'Ehlers-Danlos 

 
No canvia Altres malformacions congènites (Q80-Q89) 
 

No canvia Q81 Epidermòlisi ampul·lar 
 

No canvia Q81.0 Epidermòlisi ampul·lar simple 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome de Cockayne (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Cockayne (Q87.19) 
 

No canvia Q82 Altres tipus de malformació congènita de pell 
 

No canvia Q82.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de pell 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Revisar a síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 
 

No canvia Q87 Altres síndromes especificades de malformacions congènites que afecten múltiples sistemes o 
aparells 

 

No canvia Q87.1 Síndromes de malformacions congènites predominantment associades a estatura baixa 

Suprimir Síndrome d'Aarskog 

Suprimir Síndrome de Cockayne 

Suprimir Síndrome de De Lange 

Suprimir Síndrome de Dubowitz 

Suprimir Síndrome de Noonan 



Suprimir Síndrome de Prader-Willi 

Suprimir Síndrome de Robinow-Silverman-Smith 

Suprimir Síndrome de Russell-Silver 

Suprimir Síndrome de Seckel 
 

Afegir Q87.11 Síndrome de Prader-Willi 
 

Afegir Q87.19 Altres síndromes de malformacions congènites predominantment associades a 

estatura baixa 

Afegir Síndrome d'Aarskog 

Afegir Síndrome de Cockayne 

Afegir Síndrome de De Lange 

Afegir Síndrome de Dubowitz 

Afegir Síndrome de Noonan 

Afegir Síndrome de Robinow-Silverman-Smith 

Afegir Síndrome de Russell-Silver 

Afegir Síndrome de Seckel 

 
No canvia Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc (Q90-Q99) 
 

No canvia Q96 Síndrome de Turner 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de síndrome de Noonan (Q87.1) 

Revisar a síndrome de Noonan (Q87.19) 



No canvia Capítol 18 
No canvia Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R99) 

 
No canvia Signes i símptomes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen (R10-R19) 
 

No canvia R11 Nàusees i vòmits 
 

No canvia R11.1 Vòmits 
 

Afegir R11.15 Síndrome de vòmits cíclics no relacionada amb la migranya 

Afegir Síndrome de vòmits cíclics NE 

Afegir Vòmits persistents 
 

Afegir Exclou 1: vòmits cíclics amb migranya (G43.A-) 
 

Afegir Exclou 2: bulímia nerviosa (F50.2) 

Afegir diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-) 

 
No canvia Signes i símptomes generals (R50-R69) 
 

No canvia R63 Signes i símptomes que afecten la ingestió de menjar i líquids 
 

Suprimir Exclou 1: trastorns de la conducta alimentària d'origen no orgànic (F50.-) 

Suprimir malnutrició (E40-E46) 
 

No canvia R65 Signes i símptomes específicament associats a inflamació i infecció sistèmiques 
 

No canvia R65.1 Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) d'origen no infecciós 
 

No canvia Codifiqueu primer: 

Revisar de cop de calor (T67.0) 

Revisar a cop de calor (T67.0-) 

 
No canvia Resultats anòmals en l'anàlisi d'orina sense diagnòstic (R80-R82) 
 

No canvia R82 Altres resultats anòmals en l'orina i resultats anòmals en l'orina no especificats 
 

No canvia R82.8 Resultats anòmals en l'anàlisi citològica i histològica d'orina 
 

Afegir R82.81 Piúria 

Afegir Piúria estèril 
 

Afegir R82.89 Altres resultats anòmals en l'anàlisi citològica i histològica d'orina 
 



No canvia Capítol 19 
No canvia Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88) 

 
No canvia Lesions de cap (S00-S09) 
 

No canvia S02 Fractura d'ossos del crani i la cara 

No canvia S02.1 Fractura de la base del crani 

Suprimir Exclou 1: òrbita NE (S02.8) 

Afegir Exclou 2: paret lateral de l'òrbita (S02.84-) 

Afegir paret medial de l'òrbita (S02.83-) 
 

Afegir S02.12 Fractura del sostre de l'òrbita 
 

Afegir S02.121 Fractura del sostre de l'òrbita, costat dret 
 

Afegir S02.122 Fractura del sostre de l'òrbita, costat esquerre 
 

Afegir S02.129 Fractura del sostre de l'òrbita, costat no especificat 
 

No canvia S02.19 Altres tipus de fractura de la base del crani 

Suprimir Fractura del sostre de l'òrbita 
 

No canvia S02.3 Fractura del sòl de l'òrbita 

Afegir Fractura de la paret inferior de l'òrbita 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de òrbita NE (S02.8) 

Revisar a òrbita NE (S02.85) 
 

Afegir Exclou 2:  paret lateral de l'òrbita (S02.84-) 

Afegir paret medial de l'òrbita (S02.83-) 
 

No canvia S02.8 Fractura d'altres ossos del crani i la cara especificats 

Suprimir Fractura d'òrbita NE 
 

Suprimir Exclou 1:  fractura del sòl de l'òrbita (S02.3-) 

Suprimir fractura del sostre de l'òrbita (S02.1-) 
 

Afegir Exclou 2:  fractura del sòl de l'òrbita (S02.3-) 

Afegir fractura del sostre de l'òrbita (S02.12-) 
 

Afegir S02.83 Fractura de la paret medial de l'òrbita 
 

Afegir Exclou 2:  sòl de l'òrbita (S02.3-) 

Afegir sostre de l'òrbita (S02.12-) 
 

Afegir S02.831 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat dret 
 

Afegir S02.832 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat esquerre 
 

Afegir S02.839 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat no especificat 
 

Afegir S02.84 Fractura de la paret lateral de l'òrbita 
 

Afegir Exclou 2:  sòl de l'òrbita (S02.3-) 

Afegir sostre de l'òrbita (S02.12-) 
 

Afegir S02.841 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat dret 
 

Afegir S02.842 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat esquerre 



Afegir S02.849 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat no especificat 
 

Afegir S02.85 Fractura no especificada d'òrbita 
Afegir Fractura d'òrbita NE 
Afegir Fractura de paret de l'òrbita NE 
 

Afegir Exclou 1:  paret lateral de l'òrbita (S02.84-) 
Afegir paret medial de l'òrbita (S02.83-) 
Afegir sòl de l'òrbita (S02.3-) 
Afegir sostre de l'òrbita (S02.12-) 

 
No canvia Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans interns (T26-T28) 
 

No canvia T27 Cremada i corrosió de les vies respiratòries 
 

No canvia T27.5 Corrosió que afecta laringe i tràquea amb pulmó 

Afegir Codifiqueu primer: (T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció 

No canvia T28 Cremada i corrosió d'altres òrgans interns 

No canvia T28.4 Cremada d'altres òrgans interns i d'òrgans interns no especificats 
 

Suprimir Codifiqueu primer: (T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció 

 
No canvia Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs, medicaments i productes biològics (T36-T50) 

No canvia T40 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens] 
 

No canvia T40.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicodislèptics [al·lucinògens] i 

psicodislèptics no especificats 
 

No canvia T40.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: psicodislèptics [al·lucinògens] no 

especificats 
 

Revisar de T40.906 Infradosificació de psicodislèptics no especificats 
Revisar a T40.906 Infradosificació de psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats 
 

No canvia T40.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicodislèptics [al·lucinògens] 
 

Revisar de T40.996 Infradosificació d'altres psicodislèptics 
Revisar a T40.996 Infradosificació d'altres psicodislèptics [al·lucinògens] 
 

No canvia T44 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs que actuen principalment en el sistema 

nerviós autònom 
 

No canvia T44.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticomimètics [colinèrgics] 
 

No canvia T44.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticomimètics 

[colinèrgics] 
 

Revisar de T44.1X6 Infradosificació d'altres parasimpaticomimètics 
Revisar a T44.1X6 Infradosificació d'altres parasimpaticomimètics [colinèrgics] 
 

No canvia T50 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: diürètics i altres fàrmacs, medicaments i 

productes biològics, i fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats 
 

No canvia T50.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs, medicaments i productes 
biològics, i fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats 



Afegir T50.91 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: múltiples fàrmacs, medicaments i 

productes biològics no especificats 

Afegir Ingestió de múltiples fàrmacs NE 
 

Afegir Codifiqueu també: qualsevol fàrmac, medicament i producte biològic específic 
 

Afegir T50.911 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats, accidental (no intencionada) 
 

Afegir T50.912 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats, autolesió intencionada 
 

Afegir T50.913 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats, agressió 
 

Afegir T50.914 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats, intenció indeterminada 
 

Afegir T50.915 Reacció adversa a múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats 
 

Afegir T50.916 Infradosificació de múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics no 

especificats 

 
No canvia Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (T66-T78) 
 

No canvia T67 Efectes de calor i llum 
 

No canvia T67.0 Cop de calor i insolació 

Suprimir Apoplexia per calor 

Suprimir Hipertèrmia per calor 

Suprimir Siriasi 

Suprimir Termoplegia 
 

Afegir Empreu un codi addicional: rabdomiòlisi (M62.82) 
 

Afegir T67.01 Cop de calor i insolació 

Afegir Apoplexia per calor 

Afegir Hipertèrmia per calor 

Afegir Siriasi 

Afegir Termoplegia 
 

Afegir T67.02 Cop de calor per esforç 
 

Afegir T67.09 Altres tipus de cop de calor i insolació 

 
No canvia Determinades complicacions immediates de traumatismes (T79) 
 

No canvia T79 Determinades complicacions immediates de traumatismes no classificades a cap altre lloc 
 

No canvia T79.A Síndrome compartimental traumàtica 
 

Suprimir Exclou 1: infart isquèmic muscular traumàtic (T79.6) 
 

Afegir Exclou 2: infart isquèmic muscular traumàtic (T79.6) 



No canvia Capítol 20 
 

No canvia Altres accidents de mitjans de transport terrestre (V80-V89) 
 

No canvia V86 Ocupant de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no viari lesionat en 
accident de mitjà de transport 

 

No canvia V86.0 Conductor de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no viari 
lesionat en accident de trànsit 

 

No canvia V86.09 Conductor d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles 
de motor no viaris lesionat en accident de trànsit 

Suprimir Conductor de motocicleta tot terreny lesionat en accident de trànsit 
 

No canvia V86.1 Passatger de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no viari 
lesionat en accident de trànsit 

 

No canvia V86.19 Passatger d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles 
de motor no viaris lesionat en accident de trànsit 

Suprimir Passatger de motocicleta tot terreny lesionat en accident de trànsit 
 

No canvia V86.2 Persona que viatja fora de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor 
no viari lesionada en accident de trànsit 

 

No canvia V86.29 Persona que viatja fora d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus 
de vehicles de motor no viaris lesionada en accident de trànsit 

Suprimir Persona que viatja fora de motocicleta tot terreny lesionada en accident de trànsit 
 

No canvia V86.3 Ocupant no especificat de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor 
no viari lesionat en accident de trànsit 

 

No canvia V86.39 Ocupant no especificat d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus 
de vehicles de motor no viaris lesionat en accident de trànsit 

Suprimir Ocupant no especificat de motocicleta tot terreny lesionat en accident de trànsit 
 

No canvia V86.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de 
vehicle de motor no viari 

 

No canvia V86.49 Persona lesionada en pujar o baixar d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o 
altres tipus de vehicles de motor no viaris 

Suprimir Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta tot terreny 
 

No canvia V86.5 Conductor de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no viari 
lesionat en accident que no és de trànsit 

 

No canvia V86.59 Conductor d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles 
de motor no viaris lesionat en accident que no és de trànsit 

Suprimir Conductor de motocicleta tot terreny lesionat en accident que no és de trànsit 
 

No canvia V86.6 Passatger de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no viari 
lesionat en accident que no és de trànsit 

 

No canvia V86.69 Passatger d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles 
de motor no viaris lesionat en accident que no és de trànsit 

Suprimir Passatger de motocicleta tot terreny lesionat en accident que no és de trànsit 
 

No canvia V86.7 Persona que viatja fora de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor 
no viari lesionada en accident que no és de trànsit 

 

No canvia V86.79 Persona que viatja fora d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus 

de vehicles de motor no viaris lesionada en accident que no és de trànsit 

Suprimir Persona que viatja fora de motocicleta tot terreny lesionada en accident que no és de 
trànsit 

 



 
No canvia Exposició a forces mecàniques inanimades (W20-W49) 
 

No canvia W25 Contacte amb vidre afilat 
 

No canvia Exclou 1: 

Revisar de caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop posterior contra 

vidre afilat (W01.10) 

Revisar a caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop posterior contra 

vidre afilat (W01.110) 

 
No canvia Intervenció legal, maniobres de guerra, operacions militars i terrorisme (Y35-Y38) 
 

No canvia Y35 Intervenció legal 
 

No canvia Y35.0 Intervenció legal amb tret d'arma de foc 
 

No canvia Y35.00 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada 
 

Afegir Y35.009 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada, persona lesionada 

no especificada 
 

No canvia Y35.01 Intervenció legal amb lesió per metralladora 
 

Afegir Y35.019 Intervenció legal amb lesió per metralladora, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.02 Intervenció legal amb lesió per arma curta 
 

Afegir Y35.029 Intervenció legal amb lesió per arma curta, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.03 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle 
 

Afegir Y35.039 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.04 Intervenció legal amb lesió per bala de goma 
 

Afegir Y35.049 Intervenció legal amb lesió per bala de goma, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.09 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc 
 

Afegir Y35.099 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.1 Intervenció legal amb explosius 
 

No canvia Y35.10 Intervenció legal amb explosius no especificats 
 

Afegir Y35.109 Intervenció legal amb explosius no especificats, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.11 Intervenció legal amb lesió per dinamita 
 

Afegir Y35.119 Intervenció legal amb lesió per dinamita, persona lesionada no especificada 
 
  



No canvia Y35.12 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu 
 
Afegir Y35.129 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.19 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius 
 

Afegir Y35.199 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.2 Intervenció legal amb gas 
 

No canvia Y35.20 Intervenció legal amb gas no especificat 
 

Afegir Y35.209 Intervenció legal amb gas no especificat, persona lesionada no especificada 
 

No canvia Y35.21 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen 
 

Afegir Y35.219 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.29 Intervenció legal amb altres tipus de gas 
 

Afegir Y35.299 Intervenció legal amb altres tipus de gas, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.3 Intervenció legal amb objectes contundents 
 

No canvia Y35.30 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats 
 

Afegir Y35.309 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats, persona 

lesionada no especificada 
 

No canvia Y35.31 Intervenció legal amb bastó 
 

Afegir Y35.319 Intervenció legal amb bastó, persona lesionada no especificada 
 

No canvia Y35.39 Intervenció legal amb altres objectes contundents 
 

Afegir Y35.399 Intervenció legal amb altres objectes contundents, persona lesionada no 
especificada 

 

No canvia Y35.4 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats 
 

No canvia Y35.40 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats 
 

Afegir Y35.409 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats, 

persona lesionada no especificada 
 

No canvia Y35.41 Intervenció legal amb baioneta 
 

Afegir Y35.419 Intervenció legal amb baioneta, persona lesionada no especificada 
 

No canvia Y35.49 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats 
 

Afegir Y35.499 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats, persona 
lesionada no especificada 

 

No canvia Y35.8 Intervenció legal amb altres mitjans especificats 
 

No canvia Y35.81 Intervenció legal amb maltractament 
 

Afegir Y35.819 Intervenció legal amb maltractament, persona lesionada no especificada 
 



Afegir Y35.83 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia 

Afegir Dispositiu d'electroxoc (Taser) 

Afegir Pistola elèctrica 
 

Afegir Y35.831 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia, agent de l'autoritat 

lesionat 
 

Afegir Y35.832 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia, transeünt lesionat 
 

Afegir Y35.833 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia, sospitós lesionat 
 

Afegir Y35.839 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia, persona lesionada no 

especificada 
 

No canvia Y35.9 Intervenció legal amb mitjans no especificats 
 

Afegir Y35.99 Intervenció legal amb mitjans no especificats, persona lesionada no especificada 



No canvia Capítol 21 
No canvia Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis sanitaris (Z00-Z99) 

 
No canvia Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per ser sotmeses a revisions (Z00-Z13) 
 

No canvia Z01 Assistència per a altres revisions especials sense símptomes ni diagnòstic enregistrat o de 
sospita 

 

No canvia Z01.0 Assistència per a revisió ocular i visual 
 

Afegir Z01.02 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual fallit 
 

Afegir Exclou 1:  assistència per a revisió ocular i visual amb resultats anòmals (Z01.01) 

Afegir assistència per a revisió ocular i visual sense resultats anòmals (Z01.00) 
 

Afegir Z01.020 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual fallit 

sense resultats anòmals 
 

Afegir Z01.021 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual fallit 

amb resultats anòmals 
 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar resultats anòmals 
 

No canvia Z11 Assistència per a cribratge de malalties infeccioses i parasitàries 
 

No canvia Z11.1 Assistència per a cribratge de tuberculosi respiratòria 

Afegir Assistència per a cribratge de malaltia tuberculosa activa 
 

Afegir Z11.7 Assistència per sotmetre's a la prova de la infecció tuberculosa latent 

 
No canvia Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (Z20-Z29) 
 

No canvia Z22 Portador de malaltia infecciosa 
 

Afegir Z22.7 Tuberculosi latent 

Afegir Infecció tuberculosa latent (ITBL) 
 

Afegir Exclou 1:  mesura de la reacció immunitària inespecífica mediada per cèl·lules de la resposta a 
l'antigen interferó gamma, sense tuberculosi activa (R76.12) 

Afegir reacció inespecífica a la prova cutània de la tuberculina, sense tuberculosi activa 
(R76.11) 

 
No canvia Assistència per a altres tipus específics d'atenció sanitària (Z40-Z53) 
 

No canvia Z45 Assistència per a ajustament i control de dispositiu implantat 
 

No canvia Z45.0 Assistència per a ajustament i control de dispositiu cardíac 
 

No canvia Z45.01 Assistència per a ajustament i control de marcapassos cardíac 
 

No canvia Z45.018 Assistència per a ajustament i control d'una altra part del marcapassos 
cardíac 

 

Afegir Exclou 1: presència d'altres parts de marcapassos cardíac (Z95.0) 
 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de presència de dispositius protètics i altres dispositius (Z95-Z97) 

Revisar a presència de dispositius protètics i altres dispositius (Z95.1-Z95.5, 
Z95.811-Z97) 

 

 
 



No canvia Z45.4 Assistència per a ajustament i control de dispositiu del sistema nerviós implantat 
 

Revisar de Z45.42 Assistència per a ajustament i control de neuromarcapassos (cervell) (nervi 
perifèric) (medul·la espinal) 

Revisar a Z45.42 Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador cerebral 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador gàstric 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi perifèric 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi sacre 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de la medul·la espinal 

Afegir Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi vague 
 

No canvia Z45.8 Assistència per a ajustament i control d'altres dispositius implantats 
 

No canvia Z45.81 Assistència per a ajustament o retirada d'implant mamari 

Revisar de Assistència per a retirada d'expansor de teixit sense inserció simultània d'implant 
permanent 

Revisar a Assistència per a retirada d'expansor de teixit amb inserció simultània d'implant permanent 
o sense 

No canvia Índex de massa corporal [IMC] (Z68) 

No canvia Z68 Índex de massa corporal [IMC] 

No canvia Nota: 

Revisar de Empreu els codis de l'IMC en adults per a persones de 21 anys o més. 

Revisar a Empreu els codis de l'IMC en adults per a persones de 20 anys o més. 

Revisar de Empreu els codis de l'IMC pediàtric per a persones d'entre 2 i 20 anys. Aquests percentils es 

basen en les corbes de creixement publicades pels Centres per al Control i la Prevenció de 

Malalties [Centers for Disease Control and Prevention, CDC]. 

Revisar a Empreu els codis de l'IMC pediàtric per a persones d'entre 2 i 19 anys. 

Afegir Aquests percentils es basen en les corbes de creixement publicades pels Centres per al Control i 

la Prevenció de Malalties [Centers for Disease Control and Prevention, CDC]. 
 

No canvia Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies (Z69-Z76) 
 

No canvia Z69 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima i autor d'abús o maltractament 
 

No canvia Z69.8 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima o autor d'altres tipus d'abús o 
maltractament 

 

No canvia Z69.81 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'altres tipus d'abús o 
maltractament 

Suprimir Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús o maltractament a adult que no 
és el cònjuge o la parella 

 

No canvia Z69.82 Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'altres tipus d'abús o 
maltractament 

Afegir Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús o maltractament a adult que no 
és el cònjuge o la parella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



No canvia Z71 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a altres aconsellaments i 

assessoraments mèdics no classificats a cap altre lloc 
 

No canvia Z71.8 Altres tipus especificats d'aconsellament 
 

Afegir Z71.84 Assistència per a aconsellament sanitari relacionat amb viatges 

Afegir Assistència per a aconsellament sobre seguretat i riscos per a la salut per a viatges 
(internacionals) 

 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'assistència per a immunització (Z23) 
 

Afegir Exclou 2:  assistència per a revisions amb finalitats administratives (Z02.-) 

Afegir assistència per a altres revisions especials sense símptomes ni diagnòstic 

enregistrat o de sospita (Z01.-) 

 
No canvia Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb antecedents personals i familiars i 

determinades afeccions que influeixen en l'estat de salut (Z77-Z99) 
 

No canvia Z86 Antecedents personals d'altres malalties determinades 
 

No canvia Z86.0 Antecedents personals de neoplàsies benignes i in situ, i de neoplàsies de comportament 
incert 

 

No canvia Z86.00 Antecedents personals de neoplàsia in situ 
 

No canvia Z86.000 Antecedents personals de neoplàsia de mama in situ 

Afegir Afeccions classificables a D05 
 

No canvia Z86.001 Antecedents personals de neoplàsia de coll uterí in situ 

Afegir Afeccions classificables a D06 
 

Afegir Z86.002 Antecedents personals de neoplàsia d'altres òrgans genitals i d'òrgans 
genitals no especificats in situ 

Afegir Afeccions classificables a D07 

Afegir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial prostàtica d'alt grau III 
[NIPAG III] 

Afegir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III] 

Afegir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III] 
 

Afegir Z86.003 Antecedents personals de neoplàsia de cavitat oral, esòfag i estómac in situ 

Afegir Afeccions classificables a D00 
 

Afegir Z86.004 Antecedents personals de neoplàsia d'altres òrgans digestius i d'òrgans 

digestius no especificats in situ 

Afegir Afeccions classificables a D01 

Afegir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial anal III [NIA III] 
 

Afegir Z86.005 Antecedents personals de neoplàsia d'orella mitjana i aparell respiratori in 
situ 

Afegir Afeccions classificables a D02 
 

Afegir Z86.006 Antecedents personals de melanoma in situ 

Afegir Afeccions classificables a D03 
 

Afegir Exclou 2: altres localitzacions diferents de la pell —codifiqueu els antecedents 

personals de neoplàsia de la localització in situ 
 

Afegir Z86.007 Antecedents personals de neoplàsia de pell in situ 

Afegir Afeccions classificables a D04 

Afegir Antecedents personals de carcinoma in situ de pell 

 
 



No canvia Z86.008 Antecedents personals de neoplàsia d'altres localitzacions in situ 

Suprimir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III] 

Suprimir Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III] 

Afegir Afeccions classificables a D09 
 

No canvia Z86.1 Antecedents personals de malalties infeccioses i parasitàries  

Afegir Z86.15 Antecedents personals d'infecció tuberculosa latent  

No canvia Z90 Absència adquirida d'òrgans no classificada a cap altre lloc 

No canvia Z90.4 Absència adquirida d'altres parts del tub digestiu especificades 
 

No canvia Z90.41 Absència adquirida de pàncrees 
 

No canvia Empreu un codi addicional: 

Suprimir ús d'insulina (Z79.4) 

Suprimir diabetis mellitus, postpancreatectomia (E13.-) 

Afegir diabetis mellitus, postpancreatectomia (E13.-) 

Afegir ús d'insulina (Z79.4) 
 

No canvia Z96 Presència d'altres implants funcionals 
 
No canvia Z96.8 Presència d'altres implants funcionals especificats 
 

Afegir Z96.82 Presència de neuroestimulador 

Afegir Presència de neuroestimulador cerebral 

Afegir Presència de neuroestimulador gàstric 

Afegir Presència de neuroestimulador de nervi perifèric 

Afegir Presència de neuroestimulador de nervi sacre 

Afegir Presència de neuroestimulador de la medul·la espinal 

Afegir Presència de neuroestimulador de nervi vague 
 

No canvia Z97 Presència d'altres dispositius 
 

Suprimir Exclou 1: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46) 
 

Afegir Exclou 2: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46) 


	Portada Addenda CIM10MC FY20
	icd10cm_tabular_addenda_2020_CA

