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LLISTA TABULAR DE MALALTIES I LESIONS DE LA CIM-10-MC 
Addenda 2021 

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

No canvia Rickettsiosis (A75-A79) 

No canvia A75 Tifus 

No canvia A75.3 Tifus causat per Rickettsia tsutsugamushi 
Afegir Tifus causat per Orientia tsutsugamushi (tifus de les bardisses) 

No canvia A77 Febre maculosa [rickettsiosis transmeses per paparres] 

No canvia A77.4 Ehrlichiosi 

No canvia A77.49 Altres tipus d'ehrlichiosi 
Afegir Ehrlichiosi causada per E. ewingii 
Afegir Ehrlichiosi causada per E. muris euclairensis 

No canvia A77.8 Altres tipus de febre maculosa 
Afegir Rickettsia 364D/R. philipii (febre de la costa del Pacífic per paparres) 
Afegir Febre maculosa causada per Rickettsia africae (febre per mossegada de paparra africana) 
Afegir Febre maculosa causada per Rickettsia parkeri 

No canvia A79 Altres tipus de rickettsiosi 

No canvia A79.8 Altres tipus especificats de rickettsiosi 

No canvia A79.81 Rickettsiosi causada per Ehrlichia sennetsu 
Afegir Rickettsiosi causada per Neorickettsia sennetsu 

No canvia Infeccions del sistema nerviós central causades per virus i prions (A80-A89) 

No canvia A84 Encefalitis vírica transmesa per paparres 

No canvia A84.8 Altres tipus d'encefalitis vírica transmesa per paparres 

Suprimir Encefalomielitis ovina 
Suprimir Malaltia pel virus de Powassan 

Afegir A84.81 Malaltia pel virus de Powassan 

Afegir A84.89 Altres tipus d'encefalitis vírica transmesa per paparres 
Afegir Encefalomielitis ovina 

Afegir Codifiqueu primer: si escau, infecció per transfusió (T80.22-) 

No canvia Altres malalties víriques (B25-B34) 

No canvia B34 Infecció vírica de localització no especificada 

No canvia B34.2 Infecció per coronavirus no especificada 

Afegir Exclou 1: COVID-19 (U07.1) 

 

 



No canvia Micosis (B35-B49) 

No canvia B48 Altres tipus de micosi no classificats a cap altre lloc 

No canvia B48.4 Penicil·liosi 

Afegir talaromicosi 

No canvia Protozoosis (B50-B64) 

No canvia B60 Altres tipus de protozoosi no classificats a cap altre lloc 

No canvia B60.0 Babesiosi 

Suprimir Piroplasmosi 

Afegir B60.00 Babesiosi no especificada 

Afegir Babesiosi causada per espècie de Babesia no especificada 

Afegir Piroplasmosi no especificada 

Afegir B60.01 Babesiosi causada per Babesia microti 

Afegir Infecció per B. microti 

Afegir B60.02 Babesiosi causada per Babesia duncani 

Afegir Infecció per B. duncani i espècies de tipus B. duncani 

Afegir B60.03 Babesiosi causada per Babesia divergens 

Afegir Babesiosi causada per Babesia MO-1 

Afegir Infecció per B. divergens i soques de tipus B. divergens 

Afegir B60.09 Altres tipus de babesiosi 

Afegir Babesiosi causada per Babesia KO-1 

Afegir Babesiosi causada per Babesia venatorum 

Afegir Infecció per altres espècies de Babesia 

Afegir Infecció per altres protozous de l'ordre Piroplasmida 

Afegir Altres tipus de piroplasmosi 



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

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

No canvia C93 Leucèmia monocítica 

No canvia C93.1 Leucèmia mielomonocítica crònica 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'eosinofília (D72.18) 

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

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 de teixit connectiu i altres teixits tous d'esquena NE 

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

No canvia Neoplàsies de comportament incert, policitèmia vera i síndromes mielodisplàstiques (D37-D48) 

No canvia D47 Altres tipus de neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits 
relacionats 

No canvia D47.Z Altres tipus especificats de neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic, 
hematopoètic i teixits relacionats 

No canvia D47.Z2 Malaltia de Castleman 

No canvia Exclou 2: 

Revisar de sarcoma de Kaposi (C46-) 

Revisar a sarcoma de Kaposi (C46.-) 



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 D55.2 Anèmia causada per trastorns d'enzims glicolítics 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de trastorns de la glucòlisi no associats amb anèmia (E74.8) 
Revisar a trastorns de la glucòlisi no associats amb anèmia (E74.81-) 

No canvia D57 Trastorns de cèl·lules falciformes 

No canvia D57.0 Malaltia Hb-SS amb crisi 
Revisar de Malaltia drepanocítica NE amb crisi 
Revisar a Malaltia drepanocítica amb crisi 

No canvia D57.00 Malaltia Hb-SS amb crisi no especificada 
Afegir Malaltia Hb-SS amb crisi (dolorosa) NE 
Afegir Malaltia Hb-SS amb dolor vasooclusiu NE 

Afegir D57.03 Malaltia Hb-SS amb afectació vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.09 Malaltia Hb-SS amb crisi amb altres complicacions especificades 

Afegir Empreu un codi addicional:  codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

No canvia D57.2 Malaltia drepanocítica/Hb-C 

No canvia D57.21 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi 

Afegir D57.213 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb afectació vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.218 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi amb altres complicacions 
especificades 

Afegir Empreu un codi addicional:  codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

No canvia D57.219 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi no especificada 
Afegir Malaltia drepanocítica/Hb-C amb dolor vasooclusiu NE 

No canvia D57.4 Talassèmia de cèl·lules falciformes 

Revisar de D57.41 Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi 
Revisar a D57.41 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb crisi 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi (dolorosa) NE 
Revisar de Talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu 
Revisar a Talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu NE 

 



Revisar de D57.411 Talassèmia de cèl·lules falciformes amb síndrome toràcica aguda 
Revisar a D57.411 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb síndrome 

toràcica aguda 
 

Revisar de D57.412 Talassèmia de cèl·lules falciformes amb segrest esplènic 
Revisar a D57.412 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb segrest esplènic 

Afegir D57.413 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb afectació 
vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.418 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb crisi amb 
altres complicacions especificades 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

Revisar de D57.419 Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi no especificada 
Revisar a D57.419 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb crisi 
Revisar de Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi NE 
Revisar a Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi (dolorosa) NE 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu 

Afegir D57.42 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero sense crisi 
Afegir Hb-S beta zero sense crisi 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero sense crisi 

Afegir D57.43 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi 
Afegir Hb-S beta zero amb crisi 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb crisi 

Afegir D57.431 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb síndrome toràcica 
aguda 

Afegir Hb-S beta zero amb síndrome toràcica aguda 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb síndrome toràcica aguda 

Afegir D57.432 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb segrest esplènic 
Afegir Hb-S beta zero amb segrest esplènic 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb segrest esplènic 

Afegir D57.433 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb afectació vascular 
cerebral 

Afegir Hb-S beta zero amb afectació vascular cerebral 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb afectació vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.438 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi amb altres 
complicacions especificades 

Afegir Hb-S beta zero amb altres complicacions especificades 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb altres complicacions especificades 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

Afegir D57.439 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi no especificada 
Afegir Hb-S beta zero amb altres complicacions especificades 
Afegir Cèl·lules falciformes beta zero amb crisi no especificada 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi (dolorosa) NE 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb dolor vasooclusiu 



Afegir D57.44 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus sense crisi 
Afegir Hb-S beta plus sense crisi 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus sense crisi 

Afegir D57.45 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb crisi 
 

Afegir Hb-S beta plus amb crisi 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb crisi 

Afegir D57.451 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb síndrome toràcica 
aguda 

Afegir Hb-S beta plus amb síndrome toràcica aguda 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb síndrome toràcica aguda 

Afegir D57.452 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb segrest esplènic 
Afegir Hb-S beta plus amb segrest esplènic 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb segrest esplènic 

Afegir D57.453 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb afectació vascular 
cerebral 

Afegir Hb-S beta plus amb afectació vascular cerebral 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb afectació vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.458 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb crisi amb altres 
complicacions especificades 

Afegir Hb-S beta plus amb crisi amb altres complicacions especificades 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb crisi amb altres complicacions especificades 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

Afegir D57.459 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb crisi no especificada 
Afegir Hb-S beta plus amb crisi amb complicació no especificada 
Afegir Cèl·lules falciformes beta plus amb crisi amb complicació no especificada 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb crisi (dolorosa) NE 
Afegir Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb dolor vasooclusiu 

No canvia D57.8 Altres trastorns de cèl·lules falciformes 

No canvia D57.81 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi 

Afegir D57.813 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb afectació vascular cerebral 

Afegir Codifiqueu també: si escau, l'infart cerebral (I63.-) 

Afegir D57.818 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi amb altres 
complicacions especificades 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar complicacions, com ara: 
Afegir   colelitiasi (K80.-) 
Afegir   priapisme (N48.32) 

No canvia D57.819 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi no especificada 
Afegir Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu NE 

 

 

 



No canvia D59 Anèmia hemolítica adquirida 

No canvia D59.1 Altres tipus d'anèmia hemolítica autoimmunitària 
Suprimir Malaltia hemolítica autoimmunitària (tipus fred) (tipus calent) 
Suprimir Malaltia crònica per hemaglutinines 
Suprimir Malaltia per hemaglutinines 
Suprimir Hemoglobinúria per hemaglutinines 
Suprimir Anèmia hemolítica de tipus fred (secundària) (simptomàtica) 
Suprimir Anèmia hemolítica de tipus calent (secundària) (simptomàtica) 

Suprimir Exclou 1:    síndrome d'Evans (D69.41) 
Suprimir malaltia hemolítica del nadó (P55.-) 
Suprimir hemoglobinúria paroxismal per fred (D59.6) 
 
Afegir Exclou 2:    síndrome d'Evans (D69.41) 
Afegir malaltia hemolítica del nadó (P55.-) 
Afegir hemoglobinúria paroxismal per fred (D59.6) 

Afegir D59.10 Anèmia hemolítica autoimmunitària no especificada 

Afegir D59.11 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus calent 
Afegir Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus calent (primària) (secundària) (simptomàtica) 
Afegir Malaltia hemolítica autoimmunitària de tipus calent 

Afegir D59.12 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus fred 
Afegir Malaltia crònica per hemaglutinines 
Afegir Malaltia per hemaglutinines 
Afegir Hemoglobinúria per hemaglutinines 
Afegir Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus fred (primària) (secundària) (simptomàtica) 
Afegir Malaltia hemolítica autoimmunitària de tipus fred 

Afegir D59.13 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt 
Afegir Malaltia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt 
Afegir Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt, fred i calent (primària) (secundària) 

(simptomàtica) 

Afegir D59.19 Altres anèmies hemolítiques autoimmunitàries 

No canvia Anèmies aplàstiques i d'altres tipus, i altres síndromes de fallida medul·lar (D60-D64) 

No canvia D61 Altres tipus d'anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar 

Suprimir Exclou 1: neutropènia (D70.-) 

Afegir Exclou 2: neutropènia (D70.-) 

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

No canvia D72 Altres trastorns dels leucòcits 

No canvia D72.1 Eosinofília 
Suprimir Eosinofília al·lèrgica 
Suprimir Eosinofília hereditària 

Suprimir Exclou 1:    síndrome de Löffler (J82) 
Suprimir eosinofília pulmonar (J82) 

Afegir Exclou 2:    síndrome de Löffler (J82) 
Afegir eosinofília pulmonar (J82) 

Afegir D72.10 Eosinofília no especificada 



Afegir D72.11 Síndrome hipereosinofílica [SHE] 

Afegir D72.110 Síndrome hipereosinofílica idiopàtica [SHEI] 

 

Afegir D72.111 Variant limfocítica de la síndrome hipereosinofílica [L-SHE] 
Afegir Hipereosinofilia de variant limfocítica 

Afegir Codifiqueu també: si escau, qualsevol trastorn neoplàstic limfocític associat 

Afegir D72.118 Altres síndromes hipereosinofíliques 
Afegir Angioedema episòdic amb eosinofília 
Afegir Síndrome de Gleich 

Afegir D72.119 Síndrome hipereosinofílica [SHE] no especificada 
 

Afegir D72.12 Síndrome de l'erupció medicamentosa amb eosinofília i símptomes sistèmics 
Afegir Síndrome EMESS 

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

Afegir D72.18 Eosinofília en malalties classificades en un altre lloc 

Afegir Codifiqueu primer: la malaltia subjacent, com ara: 
Afegir leucèmia mielomonocítica crònica (C93.1-) 

Afegir D72.19 Altres tipus d'eosinofília 
Afegir Eosinofília familiar 
Afegir Eosinofília hereditària 

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

No canvia D84 Altres tipus d'immunodeficiència 

No canvia D84.8 Altres tipus especificats d'immunodeficiència 

Afegir D84.81 Immunodeficiència causada per afeccions classificades en un altre lloc 

Afegir Codifiqueu primer:  l'afecció subjacent, com ara: 
Afegir   anomalies cromosòmiques (Q90-Q99) 
Afegir   diabetis mellitus (E08-E13) 
Afegir   neoplàsies malignes (C00-C96) 

Afegir Exclou 1:    determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D80-D83, 
D84.0, D84.1, D84.9) 

Afegir malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20) 

Afegir D84.82 Immunodeficiència causada per fàrmacs i causes externes 

Afegir D84.821 Immunodeficiència causada per fàrmacs 
Afegir Immunodeficiència causada per medicació (actual o passada) 

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

Afegir Empreu un codi addicional: codi, si escau, per a medicació, fàrmac o 
tractament farmacològic a llarg termini (actual) associat, com 
ara: 

Afegir tractament farmacològic a llarg termini (actual) amb esteroides 
sistèmics (Z79.52) 



Afegir altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini (actual) 
(Z79.899) 

Afegir D84.822 Immunodeficiència causada per causes externes 

Afegir Codifiqueu també: si escau, el procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2) 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a causa externa, com ara: 
Afegir   exposició a radiació ionitzant (W88) 

Afegir D84.89 Altres tipus d'immunodeficiència 

No canvia D84.9 Immunodeficiència no especificada 
Afegir Immunocompromès NE 
Afegir Immunodeficient NE 
Afegir Immunosuprimit NE 

No canvia D89 Altres trastorns que afecten el mecanisme immunitari no classificats a cap altre lloc 

No canvia D89.8 Altres trastorns especificats que afecten el mecanisme immunitari no classificats a 
cap altre lloc 

Afegir D89.83 Síndrome d'alliberament de citocines 

Afegir Codifiqueu primer: la causa subjacent, com ara: 
Afegir  complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica 

(T80.89-) 
Afegir  complicacions d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-) 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar les manifestacions associades 

Afegir D89.831 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 1 

Afegir D89.832 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 2 

Afegir D89.833 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 3 

Afegir D89.834 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 4 

Afegir D89.835 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 5 

Afegir D89.839 Síndrome d'alliberament de citocines, grau no especificat 



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

No canvia Trastorns metabòlics (E70-E88) 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de síndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 
Revisar a síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 

No canvia E70 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics 

No canvia E70.8 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics 

Afegir E70.81 Deficiència d'l-aminoàcid aromàtic-descarboxilasa 
Afegir Deficiència d'AADC 

Afegir E70.89 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics 

No canvia E74 Altres trastorns del metabolisme dels carbohidrats 

No canvia E74.8 Altres trastorns especificats del metabolisme dels carbohidrats 
Suprimir Pentosúria essencial 
Suprimir Glucosúria renal 

Afegir E74.81 Trastorns del transport de la glucosa no classificats a cap altre lloc 

Afegir E74.810 Deficiència del transportador de la glucosa de tipus 1 
Afegir Síndrome de De Vivo 
Afegir Defecte del transport de la glucosa, barrera hematoencefàlica 
Afegir Deficiència del GLUT1 
Afegir Síndrome 1 de la deficiència del GLUT1, inici neonatal 
Afegir Síndrome 2 de la deficiència del GLUT1, inici en la infància 

Afegir E74.818 Altres trastorns del transport de la glucosa 
Afegir Glucosúria renal (familiar) 

Afegir E74.819 Trastorns del transport de la glucosa no especificats 

Afegir E74.89 Altres trastorns especificats del metabolisme dels carbohidrats 
Afegir Pentosúria essencial 

No canvia E86 Depleció de volum 

Suprimir Exclou 1: xoc hipovolèmic NE (R57.1) 

Afegir Exclou 2: xoc hipovolèmic NE (R57.1) 

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 

Suprimir Exclou 1: trastorn del metabolisme de les lipoproteïnes (E78.-) 

Afegir Exclou 2: trastorn del metabolisme de les lipoproteïnes (E78.-) 



No canvia Capítol 5 
No canvia Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament (F01-F99) 

No canvia Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicoactives (F10-F19) 

No canvia F10 Trastorns relacionats amb l'alcohol 

No canvia F10.1 Abús d'alcohol 

Afegir F10.13 Abús d'alcohol amb abstinència 

Afegir F10.130 Abús d'alcohol amb abstinència, sense complicacions 

Afegir F10.131 Abús d'alcohol amb abstinència, amb delirium 

Afegir F10.132 Abús d'alcohol amb abstinència, amb alteració de la percepció 

Afegir F10.139 Abús d'alcohol amb abstinència, no especificat 

No canvia F10.9 Consum no especificat d'alcohol 

Afegir F10.93 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència 

Afegir F10.930 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència, sense complicacions 

Afegir F10.931 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència, amb delirium 

Afegir F10.932 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència, amb alteració de la 
percepció 

Afegir F10.939 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència, no especificat 

No canvia F11 Trastorns relacionats amb els opioides 

No canvia F11.1 Abús d'opioides 

Afegir F11.13 Abús d'opioides amb abstinència 

No canvia F12 Trastorns relacionats amb el cànnabis 

No canvia F12.1 Abús de cànnabis 

Afegir F12.13 Abús de cànnabis amb abstinència 

No canvia F13 Trastorns relacionats amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics 

No canvia F13.1 Abús relacionat amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics 

Afegir F13.13 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència 

Afegir F13.130 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència, sense 
complicacions 

Afegir F13.131 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència, amb delirium 

Afegir F13.132 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència, amb alteració de 
la percepció 

Afegir F13.139 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència, no especificat 

 

 



No canvia F14 Trastorns relacionats amb la cocaïna 

No canvia F14.1 Abús de cocaïna 

Afegir F14.13 Abús no especificat de cocaïna amb abstinència 

No canvia F14.9 Consum no especificat de cocaïna 

Afegir F14.93 Consum no especificat de cocaïna amb abstinència 

No canvia F15 Trastorns relacionats amb altres estimulants 

No canvia F15.1 Abús d'altres estimulants 

Afegir F15.13 Abús d'altres estimulants amb abstinència 

No canvia F19 Trastorns relacionats amb altres substàncies psicoactives 

No canvia F19.1 Abús d'altres substàncies psicoactives 

Afegir F19.13 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència 

Afegir F19.130 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, sense 
complicacions 

Afegir F19.131 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, amb delirium 

Afegir F19.132 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, amb 
alteració de la percepció 

Afegir F19.139 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, no especificat 

No canvia Trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult (F60-F69) 

No canvia F60 Trastorns de la personalitat específics 

No canvia F60.5 Trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat 

No canvia Exclou 2: 
Revisar de trastorn obsessivocompulsiu (F42-) 
Revisar a trastorn obsessivocompulsiu (F42.-) 

No canvia Trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència 

(F90- F98) 

No canvia F98 Altres trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància 
i l'adolescència 

No canvia Exclou 2: 
Revisar de trastorn obsessivocompulsiu (F42-) 
Revisar a trastorn obsessivocompulsiu (F42.-) 

No canvia F98.4 Trastorns de moviment estereotipat 

No canvia Exclou 2: 
Revisar de compulsions en trastorn obsessivocompulsiu (F42-) 
Revisar a compulsions en trastorn obsessivocompulsiu (F42.-) 



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 G11.1 Atàxia cerebel·losa d'inici precoç 
Suprimir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb tremolor essencial 
Suprimir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb mioclònia [atàxia de Hunt] 
Suprimir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb reflexos tendinosos abolits 
Suprimir Atàxia de Friedreich (autosòmica recessiva) 
Suprimir Atàxia espinocerebel·losa recessiva lligada al cromosoma X 

Afegir G11.10 Atàxia cerebel·losa d'inici precoç no especificada 

Afegir G11.11 Atàxia de Friedreich 
Afegir Atàxia de Friedreich autosòmica recessiva 
Afegir Atàxia de Friedreich amb reflexos retinguts 

Afegir G11.19 Altres tipus d'atàxia cerebel·losa d'inici precoç 
Afegir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb tremolor essencial 
Afegir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb mioclònia [atàxia de Hunt] 
Afegir Atàxia cerebel·losa d'inici precoç amb reflexos tendinosos abolits 
Afegir Atàxia espinocerebel·losa recessiva lligada al cromosoma X 

No canvia Trastorns extrapiramidals i de moviment (G20-G26) 

No canvia G20 Malaltia de Parkinson 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar: 
Afegir   demència amb alteració del comportament (F02.81) 
Afegir   demència sense alteració del comportament (F02.80) 

No canvia Trastorns episòdics i paroxismals (G40-G47) 

No canvia G40 Epilèpsia i atacs recurrents 

No canvia G40.4 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades 

Afegir G40.42 Trastorn per deficiència de cinasa dependent de ciclina 5 
Afegir CDKL5 

Afegir Empreu un codi addicional: codi, si es coneix, per a identificar les manifestacions 
associades, com ara: 

Afegir ceguesa cortical (H47.61-) 
Afegir retard del desenvolupament global (F88) 

No canvia G40.8 Altres tipus d'epilèpsia i atacs recurrents 

Afegir G40.83 Síndrome de Dravet 
Afegir Epilèpsia polimòrfica infantil (EPMI) 
Afegir Epilèpsia mioclònica infantil greu (EMIG) 

Afegir G40.833 Síndrome de Dravet, resistent al tractament, amb estat epilèptic 

Afegir G40.834 Síndrome de Dravet, resistent al tractament, sense estat epilèptic 
Afegir Síndrome de Dravet NE 

 

 



No canvia G43 Migranya 

No canvia Exclou 1: 
 

Revisar de cefalàlgia NE (R51) 
Revisar a cefalàlgia NE (R51.9) 

No canvia G44 Altres síndromes amb cefalàlgia 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de cefalàlgia NE (R51) 
Revisar a cefalàlgia NE (R51.9) 

No canvia G44.8 Altres síndromes amb cefalàlgia especificades 

Afegir Exclou 2: cefalàlgia amb component ortostàtic o posicional no classificada a cap altre lloc (R51.0) 

No canvia Malalties d'unió mioneural i músculs (G70-G73) 

No canvia G71 Trastorns primaris de músculs 

No canvia G71.2 Miopaties congènites 
Suprimir Miopatia amb corpuscles centrals 
Suprimir Desproporció de tipus de fibra 
Suprimir Miopatia amb corpuscles centrals múltiples 
[No cal traduir-ho] [No cal traduir-ho] 
Suprimir Miopatia miotubular (centronuclear) 
Suprimir Miopatia nemalínica 

Suprimir Exclou 1: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3) 

Afegir Exclou 2: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3) 

Afegir G71.20 Miopatia congènita no especificada 

Afegir G71.21 Miopatia nemalínica 

Afegir G71.22 Miopatia centronuclear 

Afegir G71.220 Miopatia miotubular lligada al cromosoma X 
Afegir Miopatia miotubular (centronuclear) 

Afegir G71.228 Altres tipus de miopatia centronuclear 
Afegir Miopatia centronuclear autosòmica 
Afegir Miopatia centronuclear autosòmica dominant 
Afegir Miopatia centronuclear autosòmica recessiva 
Afegir Miopatia centronuclear NE 

Afegir G71.29 Altres tipus de miopatia congènita 
Afegir Miopatia amb corpuscles centrals 
Afegir Miopatia amb corpuscles centrals múltiples 
 

No canvia Altres trastorns del sistema nerviós (G89-G99) 

No canvia G89 Dolor no classificat a cap altre lloc 

No canvia Exclou 2: 
Revisar de cefalàlgia (R51) 
Revisar a cefalàlgia (R51.9) 

 



No canvia G92 Encefalopatia tòxica 

No canvia Codifiqueu primer: 
Revisar de la induïda per fàrmacs, si escau (T36-T50) 

Revisar a si escau, la induïda per fàrmacs (T36-T50) o empreu (T51-T65) per a identificar l'agent tòxic 
Suprimir (T51-T65) per a identificar l'agent tòxic 

No canvia G93 Altres trastorns d'encèfal 

No canvia G93.2 Hipertensió intracranial benigna 
Afegir Pseudotumor 

Afegir Exclou 1: hidrocefàlia obstructiva (G91.1) 

No canvia G93.4 Altres encefalopaties i encefalopaties no especificades 

Suprimir Exclou 1: encefalopatia (metabòlica) tòxica (G92) 

Afegir Exclou 2: encefalopatia (metabòlica) tòxica (G92) 

No canvia G96 Altres trastorns del sistema nerviós central 

No canvia G96.0 Filtració de líquid cefalorraquidi 

Afegir Codifiqueu també:  si escau: 
Afegir   hipotensió intracranial (G96.81-) 

Afegir G96.00 Filtració de líquid cefalorraquidi no especificada 

Afegir Codifiqueu també:  si escau: 
Afegir           lesió de cap (S00.- a S09.-) 

Afegir G96.01 Filtració de líquid cefalorraquidi cranial espontània 
Afegir Otorrea causada per filtració espontània de líquid cefalorraquidi (LCR) 
Afegir Rinorrea causada per filtració espontània de líquid cefalorraquidi (LCR) 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi espontània de la base del crani 

Afegir G96.02 Filtració de líquid cefalorraquidi espinal espontània 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi espontània de la columna vertebral 

Afegir G96.08 Altres tipus de filtració de líquid cefalorraquidi cranial 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi cranial postoperatòria 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi cranial traumàtica 

Afegir Codifiqueu també:  si escau: 
Afegir   lesió de cap (S00.- a S09.-) 

Afegir G96.09 Altres tipus de filtració de líquid cefalorraquidi espinal 
Afegir Altres tipus de filtració d'LCR espinal 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi espinal postoperatòria 
Afegir Filtració de líquid cefalorraquidi espinal traumàtica 

Afegir Codifiqueu també:  si escau: 
Afegir   lesió de cap (S00.- a S09.-) 

No canvia G96.1 Trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc 

No canvia G96.11 Esquinçament dural 

Afegir Codifiqueu també: la hipotensió intracranial, si escau (G96.81-) 

 



No canvia G96.19 Altres trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc 

Afegir G96.191 Quist perineural 
Afegir Quist d'arrel de nervi cervical 
Afegir Quist d'arrel de nervi lumbar 
Afegir Quist d'arrel de nervi sacre 

Afegir Quist de Tarlov 
Afegir Quist d'arrel de nervi toràcic 

Afegir G96.198 Altres trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc 

No canvia G96.8 Altres trastorns especificats del sistema nerviós central 

Afegir G96.81 Hipotensió intracranial 

Afegir Codifiqueu també: qualsevol diagnòstic associat, com ara: 
Afegir amiotròfia braquial (G54.5) 
Afegir filtració de líquid cefalorraquidi de la columna vertebral (G96.02) 
Afegir trastorns de nervi cranial en malalties classificades en un altre lloc (G53) 
Afegir compressions d'arrels nervioses en malalties classificades en un altre lloc 

(G55) 
Afegir trombosi no piògena del sistema venós intracranial (I67.6) 
Afegir hemorràgia intracerebral no traumàtica (I61.-) 
Afegir hemorràgia subdural no traumàtica (I62.0-) 
Afegir altres compressions medul·lars i compressions medul·lars no especificades 

(G95.2-) 
Afegir altres tipus de parkinsonisme secundari (G21.8) 
Afegir síndrome de vasoconstricció cerebrovascular reversible (I67.841) 
Afegir herniació de medul·la espinal (G95.89) 
Afegir accident vascular cerebral (I63.-) 
Afegir siringomièlia (G95.0) 

Afegir G96.810 Hipotensió intracranial no especificada 

Afegir G96.811 Hipotensió intracranial espontània 

Afegir G96.819 Altres tipus d'hipotensió intracranial 

Afegir G96.89 Altres trastorns especificats del sistema nerviós central 

No canvia G97 Complicacions i trastorns del sistema nerviós intraoperatoris i postprocedimentals no 
classificats a cap altre lloc 

No canvia G97.0 Filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia 

Afegir Codifiqueu també:  qualsevol diagnòstic o complicació associats, com ara: 
Afegir   hipotensió intracranial consecutiva a un procediment (G97.83-G97.84) 

No canvia G97.1 Altres reaccions a punció raquídia i lumbar 
Afegir Altres reaccions a punció raquídia dural 

Afegir Codifiqueu també: si escau, qualsevol cefalàlgia amb component ortostàtic associada (R51.0) 

No canvia G97.2 Hipotensió intracranial consecutiva a derivació ventricular 

Afegir Codifiqueu també: qualsevol diagnòstic o complicació associats 

No canvia G97.4 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura del sistema nerviós durant un 
procediment 

No canvia G97.41 Punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment 

Afegir Codifiqueu també: qualsevol diagnòstic o complicació associats 



No canvia G97.8 Altres complicacions i trastorns del sistema nerviós intraoperatoris i postprocedimentals 

Afegir G97.83 Hipotensió intracranial consecutiva a derivació de líquid cefalorraquidi lumbar 

Afegir Codifiqueu també: qualsevol diagnòstic o complicació associats 

Afegir G97.84 Hipotensió intracranial consecutiva a un altre procediment 
 
Afegir Codifiqueu també: si escau: 
Afegir punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment 

(G97.41) 
Afegir filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia (G97.0) 
 



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

No canvia Trastorns de l'escleròtica, la còrnia, l'iris i el cos ciliar (H15-H22) 

No canvia H18 Altres trastorns de còrnia 

No canvia H18.5 Distròfies corneals hereditàries 

No canvia H18.50 Distròfies corneals hereditàries no especificades 

Afegir H18.501 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull dret 

Afegir H18.502 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull esquerre 

Afegir H18.503 Distròfies corneals hereditàries no especificades, bilateral 

Afegir H18.509 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull no especificat 

No canvia H18.51 Distròfia corneal endotelial 

Afegir H18.511 Distròfia corneal endotelial, ull dret 

Afegir H18.512 Distròfia corneal endotelial, ull esquerre 

Afegir H18.513 Distròfia corneal endotelial, bilateral 

Afegir H18.519 Distròfia corneal endotelial, ull no especificat 

No canvia H18.52 Distròfia corneal epitelial (juvenil) 

Afegir H18.521 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull dret 

Afegir H18.522 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull esquerre 

Afegir H18.523 Distròfia corneal epitelial (juvenil), bilateral 

Afegir H18.529 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull no especificat 

No canvia H18.53 Distròfia corneal granular 

Afegir H18.531 Distròfia corneal granular, ull dret 

Afegir H18.532 Distròfia corneal granular, ull esquerre 

Afegir H18.533 Distròfia corneal granular, bilateral 

Afegir H18.539 Distròfia corneal granular, ull no especificat 

No canvia H18.54 Distròfia corneal reticular 

Afegir H18.541 Distròfia corneal reticular, ull dret 

Afegir H18.542 Distròfia corneal reticular, ull esquerre 

Afegir H18.543 Distròfia corneal reticular, bilateral 

Afegir H18.549 Distròfia corneal reticular, ull no especificat 

No canvia H18.55 Distròfia corneal macular 

Afegir H18.551 Distròfia corneal macular, ull dret 

Afegir H18.552 Distròfia corneal macular, ull esquerre



Afegir H18.553 Distròfia corneal macular, bilateral 

Afegir H18.559 Distròfia corneal macular, ull no especificat 

No canvia H18.59 Altres tipus de distròfia corneal hereditària 

Afegir H18.591 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull dret 

Afegir H18.592 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull esquerre 

Afegir H18.593 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, bilateral 

Afegir H18.599 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull no especificat 

No canvia Altres trastorns d'ull i annexos (H55-H57) 

No canvia H55 Nistagme i altres moviments oculars irregulars 

No canvia H55.8 Altres tipus de moviment ocular irregular 

Revisar de H55.81 Moviments sacàdics 
Revisar a H55.81 Moviments sacàdics deficients 

Afegir H55.82 Moviments de seguiment suaus deficients 



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

No canvia Malalties hipertensives (I10-I16) 

No canvia I11 Cardiopatia hipertensiva 

No canvia Inclou: 
Revisar de qualsevol afecció d'I50.-, I51.4-I51.9 causada per hipertensió 
Revisar a qualsevol afecció d'I50.- o I51.4-I51.7, I51.89, I51.9 causada per hipertensió 

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

No canvia I27 Altres malalties cardiopulmonars 

No canvia I27.2 Altres tipus d'hipertensió pulmonar secundària 

No canvia I27.29 Altres tipus d'hipertensió pulmonar secundària 

No canvia Codifiqueu també: 
Revisar de leucèmia mieloide crònica (C92.10- C92.22) 
Revisar a leucèmia mieloide crònica (C92.10-C92.22) 

No canvia Altres formes de cardiopatia (I30-I52) 

No canvia I46 Aturada cardíaca 

Suprimir Exclou 1: xoc cardiogènic (R57.0) 

Afegir Exclou 2: xoc cardiogènic (R57.0) 

No canvia Malalties cerebrovasculars (I60-I69) 

No canvia I63 Infart cerebral 

Afegir Exclou 1: infart cerebral neonatal (P91.82-) 

No canvia Malalties d'artèries, arterioles i capil·lars (I70-I79) 

No canvia I70 Ateroesclerosi 

No canvia I70.2 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats 

No canvia I70.22 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats amb dolor de repòs 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'artèries nadiues de les 
extremitats 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats 
amb dolor de repòs 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'artèries nadiues de les extremitats 
Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats amb dolor 

de repòs 

No canvia I70.23 Ateroesclerosi d'artèries nadiues d'extremitat inferior dreta amb ulceració 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior 
dreta amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior dreta amb 
ulceració 

 



No canvia I70.24 Ateroesclerosi d'artèries nadiues d'extremitat inferior esquerra amb ulceració 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior 
esquerra amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior esquerra 
amb ulceració 

No canvia I70.26 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats amb gangrena 
 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats 
amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats amb 
gangrena 

No canvia I70.3 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no especificat 

No canvia I70.32 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no especificat amb dolor 
de repòs 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació de les 
extremitats de tipus no especificat 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de tipus 
no especificat amb dolor de repòs, extremitat inferior dreta 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les extremitats de 
tipus no especificat 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats de 
tipus no especificat amb dolor de repòs 

No canvia I70.33 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta de tipus no especificat 
amb ulceració 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior dreta de tipus no especificat amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
dreta de tipus no especificat amb ulceració 

No canvia I70.34 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra de tipus no 
especificat amb ulceració 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior esquerra de tipus no especificat amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
esquerra de tipus no especificat amb ulceració 

No canvia I70.36 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no especificat amb 
gangrena 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats de tipus no especificat amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats de 
tipus no especificat amb gangrena 

No canvia I70.4 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg 

No canvia I70.42 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg amb dolor de 
repòs 

Afegir Inclou: isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació de les 
extremitats venós autòleg 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats venós autòleg amb dolor de repòs 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les extremitats 
venós autòleg 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats venós 



autòleg amb dolor de repòs 

No canvia I70.43 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta venós autòleg amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior dreta venós autòleg amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior dreta venós autòleg amb ulceració 

No canvia I70.44 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra venós autòleg amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior esquerra venós autòleg amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat 
inferior esquerra venós autòleg amb ulceració 

 

No canvia I70.46 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg amb gangrena 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de 
les extremitats venós autòleg amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats 
venós autòleg amb gangrena 

No canvia I70.5 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats biològic no autòleg 

No canvia I70.52 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats biològic no autòleg amb 
dolor de repòs 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació de les 
extremitats biològic no autòleg 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats biològic no autòleg amb dolor de repòs 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les 
extremitats biològic no autòleg 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats biològic 
no autòleg amb dolor de repòs 

No canvia I70.53 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta biològic no 
autòleg amb ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior dreta biològic no autòleg amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
dreta biològic no autòleg amb ulceració 

No canvia I70.54 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra biològic no 
autòleg amb ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior esquerra biològic no autòleg amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
esquerra biològic no autòleg amb ulceració 

No canvia I70.56 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats biològic no autòleg 
amb gangrena 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats biològic no autòleg amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats 
biològic no autòleg amb gangrena 

 



 

No canvia I70.6 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic 

No canvia I70.62 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic amb dolor de 
repòs 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació de 
les extremitats no biològic 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats no biològic amb dolor de repòs 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les extremitats 
no biològic 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les extremitats 
no biològic amb dolor de repòs 

No canvia I70.63 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta no biològic amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior dreta no biològic amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
dreta no biològic amb ulceració 

 

No canvia I70.64 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra no biològic amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior esquerra no biològic amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat inferior 
esquerra no biològic amb ulceració 

 
No canvia I70.66 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic amb gangrena 

Afegir Inclou:    isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats no biològic amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les 
extremitats no biològic amb gangrena 

No canvia I70.7 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats 

No canvia I70.72 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats amb dolor de 
repòs 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'altres tipus d'empelt 
de derivació de les extremitats 

Afegir isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de 
derivació de les extremitats amb dolor de repòs 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats NE d'altres tipus d'empelt de derivació de les 
extremitats 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació de les 
extremitats amb dolor de repòs 

No canvia I70.73 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de 
derivació d'extremitat inferior dreta amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior dreta amb ulceració 

 

 



 

No canvia I70.74 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra amb 
ulceració 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de 
derivació d'extremitat inferior esquerra amb ulceració 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació 
d'extremitat inferior esquerra amb ulceració 

No canvia I70.76 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats amb gangrena 

Afegir Inclou:     isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de 
derivació de les extremitats amb gangrena 

Afegir isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació de 
les extremitats amb gangrena 



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

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

Suprimir Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1) 

No canvia J00 Rinofaringitis aguda [refredat comú] 

Afegir Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1) 

No canvia J02 Faringitis aguda 

No canvia J02.9 Faringitis aguda no especificada 

Afegir Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1) 

No canvia J03 Amigdalitis aguda 

No canvia J03.9 Amigdalitis aguda no especificada 

Afegir Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1) 

No canvia J04 Laringitis i traqueïtis agudes 

Afegir Codifiqueu també:     la grip, si és present, com ara: 
Afegir  grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions 

respiratòries (J09.X2) 
Afegir   grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions   

respiratòries (J10.1) 
Afegir   grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions 

respiratòries (J11.1) 

No canvia J05 Laringitis obstructiva [crup] i epiglotitis agudes 

Afegir Codifiqueu també:     la grip, si és present, com ara: 
Afegir  grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions 

respiratòries (J09.X2) 
Afegir  grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions 

respiratòries (J10.1) 
Afegir  grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions 

respiratòries (J11.1) 

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

Afegir Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1) 

No canvia Grip i pneumònia (J09-J18) 

No canvia J10 Grip causada per altres virus de la grip identificats 

Afegir Inclou:     grip A (no nova) 
Afegir grip B 
Afegir grip C 

No canvia J12 Pneumònia vírica no classificada a cap altre lloc 

No canvia J12.8 Altres tipus de pneumònia vírica 

Afegir J12.82 Pneumònia causada per malaltia del coronavirus 2019 
Afegir Pneumònia causada pel nou coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 
Afegir Pneumònia causada per COVID-19 



Afegir Codifiqueu primer: la COVID-19 (U07.1) 

No canvia J18 Pneumònia causada per microorganismes no especificats 
 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de pneumonitis intersticial habitual (J84.17) 
Revisar a pneumonitis intersticial habitual (J84.178) 

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

No canvia J43 Emfisema 

Suprimir Exclou 1: emfisema subcutani traumàtic (T79.7) 

Afegir Exclou 2: emfisema subcutani traumàtic (T79.7) 

No canvia J45 Asma 

Afegir Empreu un codi addicional: asma eosinofílica (J82.83) 

No canvia Malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70) 

No canvia J70 Afeccions respiratòries causades per altres agents externs 

No canvia J70.5 Afeccions respiratòries causades per inhalació de fum 
Suprimir Inhalació de fum NE 

Suprimir Exclou 1: inhalació de fum per substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors (J68.9) 

Afegir Codifiqueu primer: la inhalació de fum (T59.81-) 

Afegir Exclou 2: inhalació de fum per substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors (J68.9) 

No canvia Altres malalties respiratòries que afecten principalment l'interstici pulmonar (J80-J84) 

No canvia J82 Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc 
Suprimir Pneumònia al·lèrgica 
Suprimir Asma eosinofílica 
Suprimir Pneumònia eosinofílica 
Suprimir Pneumònia de Löffler 
Suprimir Eosinofília (pulmonar) tropical NE 

Suprimir Exclou 1:    eosinofília pulmonar causada per aspergil·losi (B44.-) 
Suprimir eosinofília pulmonar causada per fàrmacs (J70.2-J70.4) 
Suprimir eosinofília pulmonar causada per una infecció parasitària especificada (B50-B83) 
Suprimir eosinofília pulmonar causada per trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36) 
Suprimir infiltrat pulmonar NE (R91.8) 

Afegir Exclou 2:   eosinofília pulmonar causada per aspergil·losi (B44.-) 
Afegir eosinofília pulmonar causada per fàrmacs (J70.2-J70.4) 
Afegir eosinofília pulmonar causada per una infecció parasitària especificada (B50-B83) 
Afegir eosinofília pulmonar causada per trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36) 
Afegir infiltrat pulmonar NE (R91.8) 

Afegir J82.8 Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc 

Afegir J82.81 Pneumònia eosinofílica crònica 
Afegir Pneumònia eosinofílica NE 

Afegir J82.82 Pneumònia eosinofílica aguda 

Afegir J82.83 Asma eosinofílica 



Afegir Codifiqueu primer: l'asma, per tipus, com ara: 
Afegir asma intermitent lleu (J45.2-) 
Afegir asma persistent lleu (J45.3-) 

Afegir asma persistent moderada (J45.4-) 
Afegir asma persistent greu (J45.5-) 

Afegir J82.89 Altres tipus d'eosinofília pulmonar no classificats a cap altre lloc 
Afegir Pneumònia al·lèrgica 
Afegir Pneumònia de Löffler 
Afegir Eosinofília (pulmonar) tropical NE 

No canvia J84 Altres malalties pulmonars intersticials 

No canvia J84.1 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi 

No canvia J84.17 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi en malalties classificades en un 
altre lloc 

Suprimir Pneumònia intersticial (inespecífica) (habitual) causada per malaltia vascular del col·lagen 
Suprimir Pneumònia intersticial (inespecífica) (habitual) en malalties classificades en un altre lloc 
Suprimir Pneumònia organitzada causada per malaltia vascular del col·lagen 
Suprimir Pneumònia organitzada en malalties classificades en un altre lloc 

Suprimir Codifiqueu primer:  la malaltia subjacent, com ara: 
Suprimir   esclerosi sistèmica progressiva (M34.0) 
Suprimir   artritis reumatoide (M05.00-M06.9) 
Suprimir   lupus eritematós sistèmic (M32.0-M32.9) 

Afegir J84.170 Malaltia pulmonar intersticial amb fenotip fibròtic progressiu en 
malalties classificades en un altre lloc 

Afegir Malaltia pulmonar intersticial fibròtica progressiva 

Afegir Codifiqueu primer: la malaltia subjacent, com ara: 
Afegir  malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70) 
Afegir  artritis reumatoide (M05.00-M06.9) 
Afegir  sarcoïdosi (D86) 
Afegir  trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36) 

Afegir J84.178 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi en malalties 
classificades en un altre lloc 

Afegir Pneumònia intersticial (inespecífica) (habitual) causada per malaltia vascular del 
col·lagen 

Afegir Pneumònia intersticial (inespecífica) (habitual) en malalties classificades en un 
altre lloc 

Afegir Pneumònia organitzada causada per malaltia vascular del col·lagen 
Afegir Pneumònia organitzada en malalties classificades en un altre lloc 

Afegir Codifiqueu primer: la malaltia subjacent, com ara: 
Afegir  esclerosi sistèmica progressiva (M34.0) 
Afegir  artritis reumatoide (M05.00-M06.9) 
Afegir  lupus eritematós sistèmic (M32.0-M32.9) 



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

No canvia Malalties de l'esòfag, l'estómac i el duodè (K20-K31) 

No canvia K20 Esofagitis 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de esofagitis amb malaltia de reflux gastroesofàgic (K21.0) 
Revisar a esofagitis amb malaltia de reflux gastroesofàgic (K21.0-) 
Revisar de esofagitis per reflux (K21.0) 
Revisar a esofagitis per reflux (K21.0-) 

No canvia K20.8 Altres tipus d'esofagitis 
Suprimir Abscés d'esòfag 

Afegir K20.80 Altres tipus d'esofagitis, sense hemorràgia 
Afegir Abscés d'esòfag 
Afegir Altres tipus d'esofagitis NE 

Afegir K20.81 Altres tipus d'esofagitis, amb hemorràgia 

No canvia K20.9 Esofagitis no especificada 
Suprimir Esofagitis NE 

Afegir K20.90 Esofagitis no especificada, sense hemorràgia 
Afegir Esofagitis NE 

Afegir K20.91 Esofagitis no especificada, amb hemorràgia 

No canvia K21 Malaltia de reflux gastroesofàgic 

No canvia K21.0 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis 
Suprimir Esofagitis per reflux 

Afegir K21.00 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis, sense hemorràgia 
Afegir Esofagitis per reflux 

Afegir K21.01 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis, amb hemorràgia 

No canvia Altres malalties dels intestins (K55-K64) 

No canvia K56 Ili paralític i obstrucció intestinal sense hèrnia 

Suprimir Exclou 1: estenosi d'anus o recte (K62.4) 

Afegir Exclou 2: estenosi d'anus o recte (K62.4) 

No canvia K56.6 Altres obstruccions intestinals i obstruccions intestinals no especificades 

No canvia K56.60 Obstrucció intestinal no especificada 

Suprimir Exclou 1: obstrucció intestinal causada per una afecció especificada —codifiqueu 
l'afecció 

No canvia K57 Malaltia diverticular d'intestí 

No canvia K57.0 Diverticulitis d'intestí prim amb perforació i abscés 
Suprimir Diverticulitis d'intestí prim amb peritonitis 

No canvia K57.2 Diverticulitis d'intestí gros amb perforació i abscés 
Suprimir Diverticulitis de còlon amb peritonitis 



No canvia K57.4 Diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés 
Suprimir Diverticulitis d'intestí prim i gros amb peritonitis 

No canvia K57.8 Diverticulitis intestinal, part no especificada, amb perforació i abscés 
Suprimir Diverticulitis d'intestí NE amb peritonitis 

No canvia K59 Altres trastorns intestinals funcionals 

No canvia K59.8 Altres trastorns intestinals funcionals especificats 
Suprimir Atonia de còlon 
Suprimir Pseudoobstrucció (aguda) (crònica) d'intestí 

Afegir K59.81 Síndrome d'Ogilvie 
Afegir Pseudoobstrucció aguda del còlon (POAC) 

Afegir K59.89 Altres trastorns intestinals funcionals especificats 
Afegir Atonia de còlon 
Afegir Pseudoobstrucció (aguda) (crònica) d'intestí 

No canvia K62 Altres malalties d'anus i recte 

No canvia K62.7 Proctitis per radiació 

No canvia Empreu un codi addicional: 
Revisar de codi per a identificar el tipus de radiació (W90.-) 
Revisar a codi per a identificar el tipus de radiació (W88.-) 
Afegir o la radioteràpia (Y84.2) 

No canvia Malalties del fetge (K70-K77) 

No canvia K74 Fibrosi i cirrosi hepàtiques 

No canvia K74.0 Fibrosi hepàtica 

Afegir Codifiqueu primer:  l'hepatopatia subjacent, com ara: 
Afegir   esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA) (K75.81) 

Afegir K74.00 Fibrosi hepàtica no especificada 

Afegir K74.01 Fibrosi hepàtica precoç 
Afegir Fibrosi hepàtica, estadi F1 o estadi F2 

Afegir K74.02 Fibrosi hepàtica avançada 
Afegir Fibrosi hepàtica, estadi F3 

Afegir Exclou 1:    cirrosi hepàtica (K74.6-) 
Afegir fibrosi hepàtica, estadi F4 (K74.6-) 

No canvia K75 Altres tipus d'hepatopatia inflamatòria 

No canvia K75.8 Altres tipus especificats d'hepatopatia inflamatòria 

No canvia K75.81 Esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA) 

Afegir Empreu un codi addicional: codi, si escau, per a la fibrosi hepàtica (K74.0-) 

No canvia Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees (K80-K87) 

No canvia K80 Colelitiasi 

No canvia K80.4 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis 
Afegir Codifiqueu també: la fístula de conducte biliar (K83.3) 



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

No canvia Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59) 

No canvia L57 Canvis a la pell causats per exposició crònica a radiació no ionitzant 

No canvia Empreu un codi addicional: 
Revisar de codi per a identificar la font de la radiació ultraviolada (W89) 
Revisar a codi per a identificar la font de la radiació ultraviolada (W89) o altres tipus de radiació 

no ionitzant (W90) 

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

No canvia L98 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani no classificats a cap altre lloc 

No canvia L98.4 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, no classificada a cap altre lloc 

No canvia Exclou 2: 
Revisar de úlcera varicosa (I83.0-I82.2) 
Revisar a úlcera varicosa (I83.0-I83.93) 



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

No canvia Artropaties infeccioses (M00-M02) 

No canvia M00 Artritis piògena 

Afegir Exclou 2: infecció i reacció inflamatòria per pròtesi articular interna (T84.5-) 

No canvia M00.0 Artritis i poliartritis estafilocòcciques 

Suprimir Exclou 2: infecció i reacció inflamatòria per pròtesi articular interna (T84.5-) 

No canvia Poliartropaties inflamatòries (M05-M14) 

No canvia M05 Artritis reumatoide amb factor reumatoide 

No canvia M05.7 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i 
sistemes 

Afegir M05.7A Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres òrgans, 
aparells i sistemes, altres localitzacions especificades 

No canvia M05.8 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide 

Afegir M05.8A Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, altres localitzacions 
especificades 

No canvia M06 Altres tipus d'artritis reumatoide 

No canvia M06.0 Artritis reumatoide sense factor reumatoide 

Afegir M06.0A Artritis reumatoide sense factor reumatoide, altres localitzacions especificades 

No canvia M06.8 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide 

Afegir M06.8A Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, altres localitzacions especificades 

No canvia M08 Artritis juvenil 

No canvia M08.0 Artritis reumatoide juvenil no especificada 

Afegir M08.0A Artritis reumatoide juvenil no especificada, altres localitzacions especificades 

No canvia M08.2 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic 

Afegir M08.2A Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, altres localitzacions especificades 

No canvia M08.4 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular 

Afegir M08.4A Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, altres localitzacions especificades 

No canvia M08.9 Artritis juvenil no especificada 

Afegir M08.9A Artritis juvenil no especificada, altres localitzacions especificades 

No canvia Artrosi (M15-M19) 

No canvia M19 Altres artrosis i artrosis no especificades 

No canvia M19.0 Artrosi primària d'altres articulacions 

Afegir M19.09 Artrosi primària, altres localitzacions especificades 



No canvia M19.1 Artrosi posttraumàtica d'altres articulacions 
 

Afegir M19.19 Artrosi posttraumàtica, altres localitzacions especificades 

No canvia M19.2 Artrosi secundària d'altres articulacions 

Afegir M19.29 Artrosi secundària, altres localitzacions especificades 

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

No canvia M21 Altres tipus de deformitat adquirida de les extremitats 

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

No canvia Exclou 1: 
Revisar de tíbia vara (M92.5) 
Revisar a tíbia vara (M92.51-) 

No canvia M22 Trastorn de ròtula 

Suprimir Exclou 1: luxació traumàtica de ròtula (S83.0-) 

Afegir Exclou 2: luxació traumàtica de ròtula (S83.0-) 

No canvia M23 Desarranjament intern de genoll 

Suprimir Exclou 1:    lesió actual —v. lesió de genoll i cama (S80-S89) 
Suprimir luxació o subluxació recidivants d'articulacions (M24.4) 
Suprimir luxació o subluxació recidivants de ròtula (M22.0-M22.1) 

Afegir Exclou 2:    lesió actual —v. lesió de genoll i cama (S80-S89) 
Afegir luxació o subluxació recidivants d'articulacions (M24.4) 
Afegir luxació o subluxació recidivants de ròtula (M22.0-M22.1) 

No canvia M24 Altres tipus específics de desarranjament articular 

No canvia M24.1 Altres trastorns del cartílag articular 

Afegir M24.19 Altres trastorns del cartílag articular, altres localitzacions especificades 

No canvia M24.2 Trastorn de lligament 

Afegir M24.29 Trastorn de lligament, altres localitzacions especificades 

No canvia M24.3 Luxació patològica articular no classificada a cap altre lloc 

Afegir M24.39 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, altres articulacions 
especificades 

No canvia M24.4 Luxació recidivant articular 

Afegir M24.49 Luxació recidivant, altres articulacions especificades 

No canvia M24.5 Contractura articular 

Afegir M24.59 Contractura, altres articulacions especificades 

No canvia M24.6 Anquilosi articular 

Afegir M24.69 Anquilosi, altres articulacions especificades 

 

 



No canvia M24.8 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc 

Afegir M24.89 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc, 
altres articulacions especificades 

No canvia M25 Altres trastorns articulars no classificats a cap altre lloc 
 

No canvia M25.3 Altres tipus d'inestabilitat articular 

Afegir M25.39 Altres tipus d'inestabilitat, altres articulacions especificades 

No canvia M25.5 Dolor articular 

Afegir M25.59 Dolor, altres articulacions especificades 

No canvia M25.6 Rigidesa articular no classificada a cap altre lloc 

Afegir M25.69 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, altres articulacions especificades 

No canvia Anomalies dentofacials, incloent maloclusió, i altres trastorns del maxil·lar (M26-M27) 

No canvia M26 Anomalies dentofacials, incloent maloclusió 

No canvia M26.6 Trastorns de l'articulació temporomandibular 

Afegir M26.64 Artritis de l'articulació temporomandibular 

Afegir M26.641 Artritis, articulació temporomandibular dreta 

Afegir M26.642 Artritis, articulació temporomandibular esquerra 

Afegir M26.643 Artritis, articulació temporomandibular, bilateral 

Afegir M26.649 Artritis, articulació temporomandibular no especificada 

Afegir M26.65 Artropatia de l'articulació temporomandibular 

Afegir M26.651 Artropatia, articulació temporomandibular dreta 

Afegir M26.652 Artropatia, articulació temporomandibular esquerra 

Afegir M26.653 Artropatia, articulació temporomandibular, bilateral 

Afegir M26.659 Artropatia, articulació temporomandibular no especificada 

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

No canvia M30 Poliarteritis nodosa i afeccions relacionades 

No canvia M30.1 Poliarteritis amb afectació pulmonar [Churg-Strauss] 
Afegir Granulomatosi eosinofílica amb poliangiïtis [GEPA] 

No canvia M31 Altres tipus de vasculopatia necrosant 

No canvia M31.3 Granulomatosi de Wegener 
Afegir Granulomatosi amb poliangiïtis 

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 síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 



No canvia M35.8 Altres afectacions sistèmiques especificades del teixit connectiu 

Afegir M35.81 Síndrome inflamatòria multisistèmica 
Afegir SIM-A 
Afegir SIM-C 
Afegir Síndrome inflamatòria multisistèmica en adults 

Afegir Síndrome inflamatòria multisistèmica en infants 
Afegir Síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica 
Afegir SIMP 

Afegir Codifiqueu primer: si escau, la COVID-19 (U07.1) 

Afegir Codifiqueu també:  qualsevol complicació associada, com ara: 
Afegir   fallida hepàtica aguda (K72.0-) 
Afegir     fallida renal aguda (N17.-) 
Afegir   miocarditis aguda (I40.-) 
Afegir   síndrome del destret respiratori agut (J80) 
Afegir   arrítmia cardíaca (I47-I49.-) 
Afegir   pneumònia causada per COVID-19 (J12.82) 
Afegir   sèpsia greu (R65.2-) 
Afegir   miocardiopatia vírica (B33.24) 
Afegir   pericarditis vírica (B33.23) 

Afegir Empreu un codi addicional: codi, si escau, per a: 
Afegir  exposició a infecció per SARS-CoV-2 o COVID-19 (Z20.822) 
Afegir  antecedents personals de COVID-19 (Z86.16) 
Afegir  seqüeles de COVID-19 (B94.8) 

Afegir M35.89 Altres afectacions sistèmiques especificades del teixit connectiu 

No canvia Trastorns de la densitat i l'estructura òssies (M80-M85) 

No canvia M80 Osteoporosi amb fractura patològica actual 

No canvia M80.0 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual 

Afegir M80.0A Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, altres 
localitzacions 

No canvia M80.8 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual 

Afegir M80.8A Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, altres localitzacions 

No canvia Condropaties (M91-M94) 

No canvia M92 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil 

No canvia M92.5 Osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné 
Suprimir Osteocondrosi (juvenil) d'epífisi superior de la tíbia [Blount] 
Suprimir Osteocondrosi (juvenil) de tuberositat tibial anterior [Osgood-Schlatter] 
Suprimir Tíbia vara 

Revisar de M92.50 Osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama no especificada 
Revisar a M92.50 Osteocondrosi juvenil no especificada de tíbia i peroné 

Afegir M92.501 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama dreta 

Afegir M92.502 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama esquerra 

Afegir M92.503 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama, bilateral 

Afegir M92.509 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama no especificada 



Revisar de M92.51 Osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama dreta 
Revisar a M92.51 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia 
Afegir Malaltia de Blount 
Afegir Tíbia vara 

Afegir M92.511 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama dreta 
 

Afegir M92.512 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama esquerra 

Afegir M92.513 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama, bilateral 

Afegir M92.519 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama no 
especificada 

Revisar de M92.52 Osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama esquerra 
Revisar a M92.52 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia 
Afegir Malaltia d'Osgood-Schlatter 

Afegir M92.521 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama dreta 

Afegir M92.522 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama esquerra 

Afegir M92.523 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama, bilateral 

Afegir M92.529 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama no especificada 

Afegir M92.59 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné 

Afegir M92.591 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama dreta 

Afegir M92.592 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama esquerra 

Afegir M92.593 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama, bilateral 

Afegir M92.599 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama no 
especificada 



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

No canvia Glomerulopaties (N00-N08) 

No canvia N00 Síndrome nefrítica aguda 

No canvia N00.5 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis C3 (N00.A) 
Afegir síndrome nefrítica aguda amb glomerulopatia C3 (N00.A) 

No canvia N00.6 Síndrome nefrítica aguda amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Síndrome nefrítica aguda amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 

Afegir N00.A Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis C3 
Afegir Síndrome nefrítica aguda amb glomerulopatia C3 NE 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica aguda (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits densos 
(N00.6) 

No canvia N01 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva 

No canvia N01.5 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis C3 (N01.A) 
Afegir síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulopatia C3 (N01.A) 

No canvia N01.6 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits 

densos 

Afegir N01.A Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis C3 
Afegir Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulopatia C3 NE 

Afegir Exclou 1: síndrome nefrítica ràpidament progressiva (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per 
dipòsits densos (N01.6) 

No canvia N02 Hematúria recurrent i persistent 

No canvia N02.5 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis C3 (N02.A) 
Afegir hematúria recurrent i persistent amb glomerulopatia C3 (N02.A) 

No canvia N02.6 Hematúria recurrent i persistent amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Hematúria recurrent i persistent amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 

Afegir N02.A Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis C3 
Afegir Hematúria recurrent i persistent amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1:    hematúria recurrent i persistent (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits 
densos (N02.6) 

No canvia N03 Síndrome nefrítica crònica 

No canvia N03.5 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis C3 (N03.A) 
Afegir síndrome nefrítica crònica amb glomerulopatia C3 (N03.A) 

No canvia N03.6 Síndrome nefrítica crònica amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Síndrome nefrítica crònica amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 



Afegir N03.A Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis C3 
Afegir Síndrome nefrítica crònica amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica crònica (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits 
densos (N03.6) 

No canvia N04 Síndrome nefròtica 

No canvia N04.5 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefròtica amb glomerulonefritis C3 (N04.A) 
Afegir síndrome nefròtica amb glomerulopatia C3 (N04.A) 

No canvia N04.6 Síndrome nefròtica amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Síndrome nefròtica amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 

Afegir N04.A Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis C3 
Afegir Síndrome nefròtica amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1: síndrome nefròtica (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits densos (N04.6) 

No canvia N05 Síndrome nefrítica no especificada 

No canvia N05.5 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis C3 (N05.A) 
Afegir síndrome nefrítica no especificada amb glomerulopatia C3 (N05.A) 

No canvia N05.6 Síndrome nefrítica no especificada amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 

Afegir N05.A Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis C3 
Afegir Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1:    síndrome nefrítica no especificada (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits 
densos (N05.6) 

No canvia N06 Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica especificada 

No canvia N06.5 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:    proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis C3 (N06.A) 
Afegir proteïnúria aïllada amb glomerulopatia C3 (N06.A) 

No canvia N06.6 Proteïnúria aïllada amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Proteïnúria aïllada amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos 

Afegir N06.A Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis C3 
Afegir Proteïnúria aïllada amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1: proteïnúria aïllada (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits densos (N06.6) 

No canvia N07 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc 

No canvia N07.5 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis 
mesangiocapil·lar difusa 

Afegir Exclou 1:   nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis C3 
(N07.A) 

Afegir nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulopatia C3 (N07.A) 

No canvia N07.6 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb malaltia per dipòsits densos 
Afegir Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulopatia C3 amb malaltia per 

dipòsits densos 



Afegir N07.A Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis C3 
Afegir Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulopatia C3 

Afegir Exclou 1:    nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc (amb glomerulopatia C3) amb 
malaltia per dipòsits densos (N07.6) 

No canvia Fallida renal aguda i malaltia renal crònica (N17-N19) 

No canvia N18 Malaltia renal crònica 

No canvia N18.3 Malaltia renal crònica, estadi 3 (moderat) 

Afegir N18.30 Malaltia renal crònica, estadi 3 no especificat 

Afegir N18.31 Malaltia renal crònica, estadi 3a 

Afegir N18.32 Malaltia renal crònica, estadi 3b 

No canvia Urolitiasi (N20-N23) 

No canvia N20 Càlcul renal i ureteral 

No canvia N20.1 Càlcul ureteral 
Afegir Càlcul d'unió pieloureteral 

No canvia Trastorns mamaris (N60-N65) 

No canvia N61 Trastorns inflamatoris mamaris 

Afegir N61.2 Mastitis granulomatosa 

Afegir N61.20 Mastitis granulomatosa, mama no especificada 

Afegir N61.21 Mastitis granulomatosa, mama dreta 

Afegir N61.22 Mastitis granulomatosa, mama esquerra 

Afegir N61.23 Mastitis granulomatosa, mama, bilateral 



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 O34 Assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians 

No canvia O34.2 Assistència materna causada per cicatriu uterina de cirurgia prèvia 

No canvia O34.21 Assistència materna causada per cicatriu de part amb cesària prèvia 

Afegir O34.218 Assistència materna causada per un altre tipus de cicatriu de part previ 
amb cesària 

Afegir Incisió de T mitjana transversal 

Afegir O34.22 Assistència materna causada per cicatrització defectuosa de la cicatriu de 
part per cesària (istmocele) 

 
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 O99.2 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen l'embaràs, el part i el 
puerperi 

Revisar de Afeccions d'E00-E88 
Revisar a Afeccions d'E00-E89 

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 d'F01-F09, F20-F99 i F54-F99 
Revisar a Afeccions d'F01-F09, F20-F52 i F54-F99 

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

No canvia O99.89 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs, el part i el 
puerperi 

Afegir O99.891 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs 

Afegir O99.892 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen el part 

Afegir O99.893 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen el puerperi 



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 P00 Nadó afectat per afeccions maternes que poden no estar relacionades amb l'embaràs en curs 

No canvia P00.8 Nadó afectat per altres afeccions maternes 

No canvia P00.89 Nadó afectat per altres afeccions maternes 

Afegir Empreu un codi addicional: codi per a identificar l'agent infecciós, si es coneix 

No canvia Altres trastorns originats en el període perinatal (P90-P96) 

No canvia P91 Altres alteracions de l'estat cerebral del nadó 

No canvia P91.0 Isquèmia cerebral neonatal 

Afegir Exclou 1: infart cerebral neonatal (P91.82-) 

No canvia P91.8 Altres alteracions especificades de l'estat cerebral del nadó 

Afegir P91.82 Infart cerebral neonatal 
Afegir Accident vascular cerebral neonatal 
Afegir Accident vascular cerebral isquèmic arterial perinatal 
Afegir Infart cerebral perinatal 

Afegir Exclou 1: infart cerebral (I63.-) 

Afegir Exclou 2: hemorràgia intracranial del nadó (P52.-) 

Afegir P91.821 Infart cerebral neonatal, costat dret del cervell 

Afegir P91.822 Infart cerebral neonatal, costat esquerre del cervell 

Afegir P91.823 Infart cerebral neonatal, bilateral 

Afegir P91.829 Infart cerebral neonatal, costat del cervell no especificat 



No canvia Capítol 17 
No canvia Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites 

(Q00-Q99) 

No canvia Llavi fes i paladar fes (Q35-Q37) 

Suprimir Exclou 1: síndrome de Robin (Q87.0) 

Afegir Exclou 2: síndrome de Robin (Q87.0) 

No canvia Malformacions congènites dels òrgans genitals (Q50-Q56) 

No canvia Q51 Malformacions congènites d'úter i coll uterí 

No canvia Q51.2 Altres tipus de duplicació d'úter 

Suprimir Q51.20 Altres tipus no especificats de duplicació d'úter 
Suprimir Úter septat no especificat 

Revisar de Q51.21 Altres tipus de duplicació d'úter completa 
Revisar a Q51.21 Duplicació d'úter completa 

Revisar de Q51.22 Altres tipus de duplicació d'úter parcial 
Revisar a Q51.22 Duplicació d'úter parcial 

Revisar de Q51.28 Altres tipus especificats de duplicació d'úter 
Revisar a Q51.28 Altres duplicacions d'úter i duplicacions d'úter no especificades 
Revisar de Altres tipus especificats d'úter septat 
Revisar a Úter septat NE 

No canvia Altres malformacions congènites (Q80-Q89) 

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 síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-) 



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 el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic (R25-R29) 

No canvia R29 Altres signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic 

No canvia R29.7 Puntuació segons l'escala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 

No canvia Codifiqueu primer: 
Revisar de el tipus d'infart cerebral (I63-) 
Revisar a el tipus d'infart cerebral (I63.-) 

No canvia Signes i símptomes que afecten la cognició, la percepció, l'estat emocional i el comportament 
(R40-R46) 

No canvia R44 Altres signes i símptomes que afecten les percepcions i les sensacions generals 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de al·lucinacions alcohòliques (F1.5) 
Revisar a al·lucinacions alcohòliques (F10.151, F10.251, F10.951) 
Revisar de al·lucinacions en psicosi per drogues (F11-F19 amb .5) 
Revisar a al·lucinacions en psicosi per drogues (F11-F19 amb cinquè o sisè caràcter 51) 

No canvia  R46 Signes i símptomes que afecten l'aparença i el comportament 

No canvia R46.8 Altres signes i símptomes que afecten l'aparença i el comportament 

No canvia R46.81 Comportament obsessivocompulsiu 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de trastorn obsessivocompulsiu (F42-) 
Revisar a trastorn obsessivocompulsiu (F42.-) 

No canvia Signes i símptomes generals (R50-R69) 

No canvia R51 Cefalàlgia 
Suprimir Dolor facial NE 

Suprimir Exclou 1:   dolor facial atípic (G50.1) 
Suprimir migranya i altres síndromes amb cefalàlgia (G43-G44) 
Suprimir neuràlgia de trigemin (G50.0) 

Afegir Exclou 2:   dolor facial atípic (G50.1) 
Afegir migranya i altres síndromes amb cefalàlgia (G43-G44) 
Afegir neuràlgia de trigemin (G50.0) 

Afegir R51.0 Cefalàlgia amb component ortostàtic no classificada a cap altre lloc 
Afegir Cefalàlgia amb component posicional no classificada a cap altre lloc 

Afegir R51.9 Cefalàlgia no especificada 
Afegir Dolor facial NE 

No canvia R52 Dolor no especificat 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de cefalàlgia (R51) 
Revisar a cefalàlgia (R51.9) 

 

 



No canvia R53 Malestar i fatiga 

No canvia R53.1 Debilitat 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de debilitat muscular (M62.8-) 
Revisar a debilitat muscular (generalitzada) (M62.81) 

No canvia Resultats anòmals en l'anàlisi de sang sense diagnòstic (R70-R79) 

No canvia R74 Nivell anòmal d'enzims sèrics 

No canvia R74.0 Elevació inespecífica dels nivells de transaminasa o lactat-deshidrogenasa [LDH] 

Afegir R74.01 Elevació dels nivells de transaminasa hepàtica 
Afegir Elevació dels nivells d'alanina-transaminasa (ALT) 
Afegir Elevació dels nivells d'aspartat-transaminasa (AST) 

Afegir R74.02 Elevació dels nivells de lactat-deshidrogenasa [LDH] 

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

No canvia R81 Glucosúria 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de glucosúria renal (E74.8) 
Revisar a glucosúria renal (E74.818) 



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 S06 Lesió intracranial 

No canvia S06.3 Traumatisme cranial focal 

Suprimir Exclou 1: edema cerebral focal (S06.1) 

Afegir Exclou 2: edema cerebral focal (S06.1) 

No canvia Lesions de tòrax (S20-S29) 

No canvia S20 Lesió superficial de tòrax 

No canvia S20.2 Contusió de tòrax 

No canvia S20.21 Contusió de paret toràcica anterior 

Afegir S20.213 Contusió, paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.214 Contusió, paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.22 Contusió de paret toràcica posterior 

Afegir S20.223 Contusió, paret toràcica posterior, bilateral 

Afegir S20.224 Contusió, paret toràcica posterior, mitjana 

No canvia S20.3 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de paret toràcica anterior 

No canvia S20.30 Lesions superficials no especificades de paret toràcica anterior 

Afegir S20.303 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.304 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.31 Abrasió de paret toràcica anterior 

Afegir S20.313 Abrasió, paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.314 Abrasió, paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.32 Butllofa (no tèrmica) a la paret toràcica anterior 

Afegir S20.323 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.324 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.34 Constricció externa de paret toràcica anterior 

Afegir S20.343 Constricció externa, paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.344 Constricció externa, paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.35 Cos estrany superficial a la paret toràcica anterior 

Afegir S20.353 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.354 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior, mitjana 



No canvia S20.36 Picada d'insecte (no verinós) a la paret toràcica anterior 

Afegir S20.363 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior, bilateral 

Afegir S20.364 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior, mitjana 

No canvia S20.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la paret toràcica anterior 

Afegir S20.373 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica anterior, 
bilateral 

Afegir S20.374 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica anterior, 
mitjana 

No canvia Lesions de genoll i cama (S80-S89) 

No canvia S83 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del genoll 

Suprimir Exclou 1:    desarranjament de ròtula (M22.0-M22.3) 
Suprimir lesió del lligament rotular (tendó) (S76.1-) 
Suprimir desarranjament intern de genoll (M23.-) 
Suprimir luxació antiga de genoll (M24.36) 
Suprimir luxació patològica de genoll (M24.36) 
Suprimir luxació recidivant de genoll (M22.0) 

Afegir Exclou 2:    desarranjament de ròtula (M22.0-M22.3) 
Afegir lesió del lligament rotular (tendó) (S76.1-) 
Afegir desarranjament intern de genoll (M23.-) 
Afegir luxació antiga de genoll (M24.36) 
Afegir luxació patològica de genoll (M24.36) 
Afegir luxació recidivant de genoll (M22.0) 

No canvia Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs, medicaments i productes biològics 

(T36-T50) 

Afegir Exclou 2: immunodeficiència causada per fàrmacs (D84.821) 

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

Suprimir T40.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics sintètics 

Suprimir T40.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics sintètics 

Suprimir T40.4X1 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, accidental (no intencionada) 

Suprimir T40.4X2 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, autolesió intencionada 

Suprimir T40.4X3 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, agressió 

Suprimir T40.4X4 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, intenció indeterminada 

Suprimir T40.4X5 Reacció adversa a altres narcòtics sintètics 

Suprimir T40.4X6 Infradosificació d'altres narcòtics sintètics 

Afegir T40.41 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fentanil o anàlegs del fentanil 

Afegir T40.411 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, accidental (no intencionada) 

Afegir T40.412 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, autolesió intencionada 

Afegir T40.413 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, agressió 



Afegir T40.414 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, intenció indeterminada 
 

Afegir T40.415 Reacció adversa a fentanil o anàlegs del fentanil 

Afegir T40.416 Infradosificació de fentanil o anàlegs del fentanil 

Afegir T40.42 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tramadol 

Afegir T40.421 Intoxicació per tramadol, accidental (no intencionada) 

Afegir T40.422 Intoxicació per tramadol, autolesió intencionada 

Afegir T40.423 Intoxicació per tramadol, agressió 

Afegir T40.424 Intoxicació per tramadol, intenció indeterminada 

Afegir T40.425 Reacció adversa a tramadol 

Afegir T40.426 Infradosificació de tramadol 

Afegir T40.49 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics sintètics 

Afegir T40.491 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, accidental (no intencionada) 

Afegir T40.492 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, autolesió intencionada 

Afegir T40.493 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, agressió 

Afegir T40.494 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, intenció indeterminada 

Afegir T40.495 Reacció adversa a altres narcòtics sintètics 

Afegir T40.496 Infradosificació d'altres narcòtics sintètics 

No canvia Determinades complicacions immediates de traumatismes (T79) 

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

No canvia T79.7 Emfisema subcutani traumàtic 

Suprimir Exclou 1:    emfisema NE (J43) 
Suprimir emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment (T81.82) 

Afegir Exclou 2:    emfisema NE (J43) 
Afegir emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment (T81.82) 

No canvia Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (T80-T88) 

No canvia T84 Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns 

No canvia T84.0 Complicació mecànica de pròtesi articular interna 

No canvia T84.01 Pròtesi articular interna trencada 

No canvia Exclou 1: 
Revisar de fractura de la pròtesi articular periprotètica (M97-) 
Revisar a fractura de la pròtesi articular periprotètica (M97.-) 

 

 

 



No canvia T86 Complicacions d'òrgans i teixits trasplantats 

No canvia T86.8 Complicacions d'altres òrgans i teixits trasplantats 

No canvia T86.84 Complicacions de trasplantament corneal 

No canvia T86.840 Rebuig de trasplantament corneal 
 

Afegir T86.8401 Rebuig de trasplantament corneal, ull dret 

Afegir T86.8402 Rebuig de trasplantament corneal, ull esquerre 

Afegir T86.8403 Rebuig de trasplantament corneal, bilateral 

Afegir T86.8409 Rebuig de trasplantament corneal, ull no especificat 

No canvia T86.841 Fallida de trasplantament corneal 

Afegir T86.8411 Fallida de trasplantament corneal, ull dret 

Afegir T86.8412 Fallida de trasplantament corneal, ull esquerre 

Afegir T86.8413 Fallida de trasplantament corneal, bilateral 

Afegir T86.8419 Fallida de trasplantament corneal, ull no especificat 

No canvia T86.842 Infecció de trasplantament corneal 

Afegir T86.8421 Infecció de trasplantament corneal, ull dret 

Afegir T86.8422 Infecció de trasplantament corneal, ull esquerre 

Afegir T86.8423 Infecció de trasplantament corneal, bilateral 

Afegir T86.8429 Infecció de trasplantament corneal, ull no especificat 

No canvia T86.848 Altres complicacions de trasplantament corneal 

Afegir T86.8481 Altres complicacions de trasplantament corneal, ull dret 

Afegir T86.8482 Altres complicacions de trasplantament corneal, ull esquerre 

Afegir T86.8483 Altres complicacions de trasplantament corneal, bilateral 

Afegir T86.8489 Altres complicacions de trasplantament corneal, ull no especificat 

No canvia T86.849 Complicació no especificada de trasplantament corneal 

Afegir T86.8491 Complicació no especificada de trasplantament corneal, ull dret 

Afegir T86.8492 Complicació no especificada de trasplantament corneal, ull 
esquerre 

Afegir T86.8493 Complicació no especificada de trasplantament corneal, bilateral 

Afegir T86.8499 Complicació no especificada de trasplantament corneal, ull no 
especificat 



No canvia Capítol 20 
No canvia Causes externes de morbiditat (V00-Y99) 

No canvia Vianant lesionat en accident de mitjà de transport (V00-V09) 

No canvia V00 Accident de vehicle de vianants 

No canvia V00.0 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle de vianants 

Afegir V00.03 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb mitjà de transport de 
micromobilitat personal dempeus 

Afegir V00.031 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb conductor de patinet elèctric 
dempeus 

Afegir V00.038 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb conductor d'un altre tipus 
de mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus 

Afegir Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb conductor de plataforma elèctrica 
Afegir Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb conductor de plataforma de 

manillar 

No canvia V00.8 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants 

Afegir V00.84 Accident amb mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus 

Afegir V00.841 Caiguda de patinet elèctric dempeus 

Afegir V00.842 Col·lisió de vianant en patinet elèctric dempeus amb objecte immòbil 

Afegir V00.848 Altres accidents amb mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus 

Afegir Accident amb plataforma elèctrica 
Afegir Accident amb plataforma de manillar 

No canvia V01 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals 

No canvia V01.0 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit 

Afegir V01.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit 

Afegir V01.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals, accident que no és de trànsit 

Afegir V01.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és 
de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, 
accident que no és de trànsit 

No canvia V01.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit 

Afegir V01.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit 

Afegir V01.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals, accident de trànsit 

 

 



Afegir V01.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, 
accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, 
accident de trànsit 

No canvia V01.9 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no s'especifica si és 
de trànsit o si no és de trànsit 

 

Afegir V01.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no s'especifica si és de trànsit o si 
no és de trànsit 

Afegir V01.931 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V01.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no 
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle amb 
pedals, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, 
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

No canvia V02 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes 

No canvia V02.0 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident 
que no és de trànsit 

Afegir V02.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident que no és de trànsit 

Afegir V02.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor de dues o tres rodes, accident que no és de trànsit 

Afegir V02.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, 
accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 
dues o tres rodes, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 
dues o tres rodes, accident que no és de trànsit 

No canvia V02.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident de trànsit 

Afegir V02.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident de trànsit 

Afegir V02.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor de dues o tres rodes, accident de trànsit 

Afegir V02.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, 
accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 
dues o tres rodes, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 
dues o tres rodes, accident de trànsit 

 

 

 



No canvia V02.9 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident 
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V02.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident que no s'especifica si 
és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V02.931 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de 
motor de dues o tres rodes, accident que no s'especifica si és de trànsit 
o si no és de trànsit 

Afegir V02.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, 
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de 
dues o tres rodes, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de 
trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle de motor 
de dues o tres rodes, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és 
de trànsit 

No canvia V03 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta 

No canvia V03.0 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és de 
trànsit 

Afegir V03.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és de trànsit 

Afegir V03.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, 
camioneta o furgoneta, accident que no és de trànsit 

Afegir V03.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident 
que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident que no és de trànsit 

No canvia V03.1 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit 

Afegir V03.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit 

Afegir V03.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, 
camioneta o furgoneta, accident de trànsit 

Afegir V03.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident 
de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident de trànsit 

No canvia V03.9 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no 
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V03.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no s'especifica si és de 
trànsit o si no és de trànsit 

 



Afegir V03.931 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, 
camioneta o furgoneta, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no 
és de trànsit 

Afegir V03.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident 
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o 
furgoneta, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

No canvia V04 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús 

No canvia V04.0 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de trànsit 

Afegir V04.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de trànsit 

Afegir V04.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle 
pesant o autobús, accident que no és de trànsit 

Afegir V04.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que 
no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús, accident que no és de trànsit 

No canvia V04.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit 

Afegir V04.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit 

Afegir V04.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb 
vehicle pesant o autobús, accident de trànsit 

Afegir V04.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de 
trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús, accident de trànsit 

No canvia V04.9 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no 
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V04.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no s'especifica si és de 
trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V04.931 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle pesant 
o autobús, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V04.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident 
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o 
autobús, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle pesant 
o autobús, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de 
trànsit 



No canvia V05 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari 

No canvia V05.0 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és de 
trànsit 

Afegir V05.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és de trànsit 

Afegir V05.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari, accident que no és de trànsit 

Afegir V05.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, 
accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 
ferroviari, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari, accident que no és de trànsit 

No canvia V05.1 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit 

Afegir V05.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit 

Afegir V05.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari, accident de trànsit 

Afegir V05.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, 
accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 
ferroviari, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari, accident de trànsit 

No canvia V05.9 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no 
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V05.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no s'especifica si és 
de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V05.931 Vianant en patinet elèctric dempeus en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 
ferroviari, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de 
trànsit 

Afegir V05.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, 
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle 
ferroviari, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb ferrocarril o 
vehicle ferroviari, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de 
trànsit 

No canvia V06 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor 

No canvia V06.0 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident que no és 
de trànsit 

Afegir V06.03 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident que no és de 
trànsit 

 



Afegir V06.031 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb un 
altre tipus de vehicle sense motor, accident que no és de trànsit 

Afegir V06.038 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, 
accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb un altre tipus de 
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb un altre tipus de 
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit 

 

No canvia V06.1 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de trànsit 

Afegir V06.13 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de trànsit 

Afegir V06.131 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb un 
altre tipus de vehicle sense motor, accident de trànsit 

Afegir V06.138 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, 
accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb un altre tipus de 
vehicle sense motor, accident de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb un altre tipus de 
vehicle sense motor, accident de trànsit 

No canvia V06.9 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident que 
no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

 

Afegir V06.93 Vianant en mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus lesionat en 
col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident que no s'especifica si 
és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir V06.931 Vianant en patinet elèctric dempeus lesionat en col·lisió amb un altre tipus 
de vehicle sense motor, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no 
és de trànsit 

Afegir V06.938 Vianant en un altre tipus de mitjà de transport de micromobilitat personal 
dempeus lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, 
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle 
sense motor, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit 

Afegir Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb un altre tipus de 
vehicle sense motor, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de 
trànsit 

No canvia Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatura i pressió ambientals extremes (W85-W99) 

No canvia W89 Exposició a llum visible i ultraviolada artificials 

Suprimir Exclou 1: exposició a llum solar (X32) 

Afegir Exclou 2: exposició a llum solar (X32) 

No canvia W90 Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant 

Suprimir Exclou 1: exposició a llum solar (X32) 

Afegir Exclou 2: exposició a llum solar (X32) 

 



No canvia Dispositius mèdics associats a incidents adversos en procediments diagnòstics i terapèutics 
(Y70-Y82) 

No canvia Y77 Dispositius oftàlmics associats a incidents adversos 

No canvia Y77.1 Dispositius oftàlmics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents 
adversos 

Afegir Y77.11 Lents de contacte associades a incidents adversos 
Afegir Lents de contacte rígides permeables al gas associades a incidents adversos 
Afegir Lents de contacte toves (hidròfiles) associades a incidents adversos 

Afegir Y77.19 Altres dispositius oftàlmics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a 
incidents adversos 

No canvia Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat classificades en un altre lloc (Y90-Y99) 

No canvia Y92 Lloc on s'ha produït la causa externa 

No canvia Y92.0 Residència no institucional (privada) com a lloc on s'ha produït la causa externa 

No canvia Y92.00 Residència no institucional (privada) no especificada com a lloc on s'ha produït la 
causa externa 

Revisar de Y92.002 Bany de residència no institucional (privada) no especificada com a lloc on 
s'ha produït la causa externa 

Revisar a Y92.002 Bany de residència no institucional (privada) no especificada com a lloc on 
s'ha produït la causa externa 



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 Z03 Assistència per a observació mèdica de malalties i afeccions sospitades descartades 

No canvia Z03.8 Assistència per a observació d'altres malalties i afeccions sospitades descartades 

Afegir Z03.82 Assistència per a observació de cos estrany sospitat descartat 

Afegir Exclou 1:    cos estrany retingut (Z18.-) 
Afegir cos estrany retingut a la parpella (H02.81) 
Afegir cos estrany residual als teixits tous (M79.5) 

Afegir Exclou 2:    ingestió o aspiració de cos estrany confirmada, incloent: 
Afegir cos estrany al tub digestiu (T18) 
Afegir cos estrany a l'orella (T16) 
Afegir cos estrany a la superfície ocular (T15) 
Afegir cos estrany a les vies respiratòries (T17) 

Afegir Z03.821 Assistència per a observació de cos estrany ingerit sospitat descartat 

Afegir Z03.822 Assistència per a observació de cos estrany aspirat (inhalat) sospitat 
descartat 

Afegir Z03.823 Assistència per a observació de cos estrany inserit (injectat) sospitat 
descartat 

Afegir Assistència per a observació de cos estrany inserit (injectat) sospitat descartat, 
ull 

Afegir Assistència per a observació de cos estrany inserit (injectat) sospitat descartat, 
orifici 

Afegir Assistència per a observació de cos estrany inserit (injectat) sospitat 
descartat, pell 

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

No canvia Z11.5 Assistència per a cribratge d'altres malalties víriques 

Afegir Z11.52 Assistència per a cribratge de COVID-19 

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

No canvia Z20 Contacte i exposició (sospitada): malalties contagioses 

No canvia Z20.8 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses 

No canvia Z20.82 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses víriques 

Afegir Z20.822 Contacte i exposició (sospitada): COVID-19 
Afegir Contacte i exposició (sospitada): SARS-CoV-2 

No canvia Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la 
reproducció (Z30-Z39) 

No canvia Z33 Estat de gestació 

No canvia Z33.1 Estat de gestació, incidental 
Afegir Embaràs NE 

 



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

No canvia Z68 Índex de massa corporal [IMC] 

Revisar de Z68.1 Índex de massa corporal (IMC) igual o inferior a 19,9 en l'adult 
Revisar a Z68.1 Índex de massa corporal [IMC] igual o inferior a 19,9 en l'adult 

Revisar de Z68.2 Índex de massa corporal (IMC) entre 20 i 29 en l'adult 
Revisar a Z68.2 Índex de massa corporal [IMC] entre 20 i 29 en l'adult 

Revisar de Z68.20 Índex de massa corporal (IMC) entre 20,0 i 20,9 en l'adult 
Revisar a Z68.20 Índex de massa corporal [IMC] entre 20,0 i 20,9 en l'adult 

Revisar de Z68.21 Índex de massa corporal (IMC) entre 21,0 i 21,9 en l'adult 
Revisar a Z68.21 Índex de massa corporal [IMC] entre 21,0 i 21,9 en l'adult 

Revisar de Z68.22 Índex de massa corporal (IMC) entre 22,0 i 22,9 en l'adult 
Revisar a Z68.22 Índex de massa corporal [IMC] entre 22,0 i 22,9 en l'adult 

Revisar de Z68.23 Índex de massa corporal (IMC) entre 23,0 i 23,9 en l'adult 
Revisar a Z68.23 Índex de massa corporal [IMC] entre 23,0 i 23,9 en l'adult 

Revisar de Z68.24 Índex de massa corporal (IMC) entre 24,0 i 24,9 en l'adult 
Revisar a Z68.24 Índex de massa corporal [IMC] entre 24,0 i 24,9 en l'adult 

Revisar de Z68.25 Índex de massa corporal (IMC) entre 25,0 i 25,9 en l'adult 
Revisar a Z68.25 Índex de massa corporal [IMC] entre 25,0 i 25,9 en l'adult 

Revisar de Z68.26 Índex de massa corporal (IMC) entre 26,0 i 26,9 en l'adult 
Revisar a Z68.26 Índex de massa corporal [IMC] entre 26,0 i 26,9 en l'adult 

Revisar de Z68.27 Índex de massa corporal (IMC) entre 27,0 i 27,9 en l'adult 
Revisar a Z68.27 Índex de massa corporal [IMC] entre 27,0 i 27,9 en l'adult 

Revisar de Z68.28 Índex de massa corporal (IMC) entre 28,0 i 28,9 en l'adult 
Revisar a Z68.28 Índex de massa corporal [IMC] entre 28,0 i 28,9 en l'adult 

Revisar de Z68.29 Índex de massa corporal (IMC) entre 29,0 i 29,9 en l'adult 
Revisar a Z68.29 Índex de massa corporal [IMC] entre 29,0 i 29,9 en l'adult 

Revisar de Z68.3 Índex de massa corporal (IMC) entre 30 i 39 en l'adult 
Revisar a Z68.3 Índex de massa corporal [IMC] entre 30 i 39 en l'adult 

Revisar de Z68.30 Índex de massa corporal (IMC) entre 30,0 i 30,9 en l'adult 
Revisar a Z68.30 Índex de massa corporal [IMC] entre 30,0 i 30,9 en l'adult 

Revisar de Z68.31 Índex de massa corporal (IMC) entre 31,0 i 31,9 en l'adult 
Revisar a Z68.31 Índex de massa corporal [IMC] entre 31,0 i 31,9 en l'adult 

Revisar de Z68.32 Índex de massa corporal (IMC) entre 32,0 i 32,9 en l'adult 
Revisar a Z68.32 Índex de massa corporal [IMC] entre 32,0 i 32,9 en l'adult 

Revisar de Z68.33 Índex de massa corporal (IMC) entre 33,0 i 33,9 en l'adult 
Revisar a Z68.33 Índex de massa corporal [IMC] entre 33,0 i 33,9 en l'adult 

Revisar de Z68.34 Índex de massa corporal (IMC) entre 34,0 i 34,9 en l'adult 
Revisar a Z68.34 Índex de massa corporal [IMC] entre 34,0 i 34,9 en l'adult 

Revisar de Z68.35 Índex de massa corporal (IMC) entre 35,0 i 35,9 en l'adult 
Revisar a Z68.35 Índex de massa corporal [IMC] entre 35,0 i 35,9 en l'adult 

Revisar de Z68.36 Índex de massa corporal (IMC) entre 36,0 i 36,9 en l'adult 
Revisar a Z68.36 Índex de massa corporal [IMC] entre 36,0 i 36,9 en l'adult 



Revisar de Z68.37 Índex de massa corporal (IMC) entre 37,0 i 37,9 en l'adult 

Revisar a Z68.37 Índex de massa corporal [IMC] entre 37,0 i 37,9 en l'adult 

Revisar de Z68.38 Índex de massa corporal (IMC) entre 38,0 i 38,9 en l'adult 
Revisar a Z68.38 Índex de massa corporal [IMC] entre 38,0 i 38,9 en l'adult 

Revisar de Z68.39 Índex de massa corporal (IMC) entre 39,0 i 39,9 en l'adult 
Revisar a Z68.39 Índex de massa corporal [IMC] entre 39,0 i 39,9 en l'adult 

Revisar de Z68.4 Índex de massa corporal (IMC) igual o superior a 40 en l'adult 
Revisar a Z68.4 Índex de massa corporal [IMC] igual o superior a 40 en l'adult 

Revisar de Z68.41 Índex de massa corporal (IMC) entre 40,0 i 44,9 en l'adult 
Revisar a Z68.41 Índex de massa corporal [IMC] entre 40,0 i 44,9 en l'adult 

Revisar de Z68.42 Índex de massa corporal (IMC) entre 45,0 i 49,9 en l'adult 
Revisar a Z68.42 Índex de massa corporal [IMC] entre 45,0 i 49,9 en l'adult 

Revisar de Z68.43 Índex de massa corporal (IMC) entre 50,0 i 59,9 en l'adult 
Revisar a Z68.43 Índex de massa corporal [IMC] entre 50,0 i 59,9 en l'adult 

Revisar de Z68.44 Índex de massa corporal (IMC) entre 60,0 i 69,9 en l'adult 
Revisar a Z68.44 Índex de massa corporal [IMC] entre 60,0 i 69,9 en l'adult 

Revisar de Z68.45 Índex de massa corporal (IMC) igual o superior a 70 en l'adult 
Revisar a Z68.45 Índex de massa corporal [IMC] igual o superior a 70 en l'adult 

Revisar de Z68.5 Índex de massa corporal (IMC) pediàtric 
Revisar a Z68.5 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric 

Revisar de Z68.51 Índex de massa corporal (IMC) pediàtric inferior a percentil 5 per a l'edat 
Revisar a Z68.51 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric inferior a percentil 5 per a l'edat 

Revisar de Z68.52 Índex de massa corporal (IMC) pediàtric de percentil 5 a menys de percentil 85 per a 
l'edat 

Revisar a Z68.52 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric de percentil 5 a menys de percentil 85 per a 
l'edat 

Revisar de Z68.53 Índex de massa corporal (IMC) pediàtric de percentil 85 a menys de percentil 95 per 
a l'edat 

Revisar a Z68.53 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric de percentil 85 a menys de percentil 95 per 
a l'edat 

Revisar de Z68.54 Índex de massa corporal (IMC) pediàtric superior o igual a percentil 95 per a l'edat 
Revisar a Z68.54 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric superior o igual a percentil 95 per a l'edat 

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 Z79 Tractament farmacològic a llarg termini (actual) 

Suprimir Exclou 2:    ús d'antidiabètics orals a llarg termini (actual) (Z79.84) 
Suprimir ús d'hipoglucemiants orals a llarg termini (actual) (Z79.84) 

No canvia Z79.4 Ús d'insulina a llarg termini (actual) 

Afegir Exclou 1:    ús d'antidiabètics orals a llarg termini (actual) (Z79.84) 
Afegir ús d'hipoglucemiants orals a llarg termini (actual) (Z79.84) 

 

 

 



No canvia Z85 Antecedents personals de neoplàsia maligna 

No canvia Z85.8 Antecedents personals de neoplàsies malignes d'altres òrgans, sistemes o aparells 

No canvia Z85.81 Antecedents personals de neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe 
Afegir Afeccions classificables a C00-C14 

No canvia Z85.83 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'os i teixits tous 
Afegir Afeccions classificables a C40-C41; C45-C49 
 

No canvia Z85.84 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'ull i teixit nerviós 
Afegir Afeccions classificables a C69-C72 

No canvia Z85.85 Antecedents personals de neoplàsia maligna de glàndules endocrines 
Afegir Afeccions classificables a C73-C75 

No canvia Z85.89 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans, sistemes o aparells 
Afegir Afeccions classificables a C7A.098, C76, C77-C79 

No canvia Z86 Antecedents personals d'altres malalties determinades 

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

Afegir Z86.16 Antecedents personals de COVID-19 

No canvia Z88 Estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics 

Revisar de Z88.1 Estat d'al·lèrgia a altres antibiòtics 
Revisar a Z88.1 Estat d'al·lèrgia a altres antibiòtics 

Revisar de Z88.2 Estat d'al·lèrgia a les sulfonamides 
Revisar a Z88.2 Estat d'al·lèrgia a les sulfonamides 

Revisar de Z88.3 Estat d'al·lèrgia a altres antiinfecciosos 
Revisar a Z88.3 Estat d'al·lèrgia a altres antiinfecciosos 

Revisar de Z88.4 Estat d'al·lèrgia a anestèsic 
Revisar a Z88.4 Estat d'al·lèrgia a anestèsic 

Revisar de Z88.5 Estat d'al·lèrgia a narcòtic 
Revisar a Z88.5 Estat d'al·lèrgia a narcòtic 

Revisar de Z88.6 Estat d'al·lèrgia a analgèsic 
Revisar a Z88.6 Estat d'al·lèrgia a analgèsic 

Revisar de Z88.7 Estat d'al·lèrgia a sèrum i vacuna 
Revisar a Z88.7 Estat d'al·lèrgia a sèrum i vacuna 

Revisar de Z88.8 Estat d'al·lèrgia a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics 
Revisar a Z88.8 Estat d'al·lèrgia a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics 

Revisar de Z88.9 Estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats 
Revisar a Z88.9 Estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats 



No canvia Capítol 22 
No canvia Codis per a propòsits especials (U00-U85) 

No canvia Aquest capítol conté els blocs següents: 
Afegir U00-U49 Assignació provisional de noves malalties d'etiologia incerta o casos d'emergència 

Afegir Assignació provisional de noves malalties d'etiologia incerta o casos d'emergència (U00-U49) 

Afegir U07 Casos d'emergència 

Afegir U07.0 Trastorn relacionat amb el vaporeig 
Afegir Dany pulmonar relacionat amb el dabbing (consum de concentrat de cànnabis per inhalació) 
Afegir Lesió pulmonar relacionada amb el dabbing (consum de concentrat de cànnabis per inhalació) 
Afegir Lesió pulmonar associada a l'ús de cigarretes electròniques o al vaporeig 
Afegir Dany pulmonar relacionat amb les cigarretes electròniques 
Afegir Lesió pulmonar relacionada amb les cigarretes electròniques 

Afegir Empreu un codi addicional:  codi per a identificar manifestacions, com ara: 
Afegir   dolor abdominal (R10.84) 
Afegir   síndrome del destret respiratori agut (J80) 
Afegir   diarrea (R19.7) 
Afegir   trastorn pulmonar intersticial induït per fàrmacs (J70.4) 
Afegir   pneumònia lipoidal (J69.1) 
Afegir   pèrdua de pes (R63.4) 

Afegir U07.1 COVID-19 

Afegir Empreu un codi addicional:  codi per a identificar la pneumònia o altres manifestacions, 
  com ara: 
Afegir     pneumònia causada per COVID-19 (J12.82) 

Afegir Exclou 2:    coronavirus que causa malalties classificades en un altre lloc (B97.2-) 
Afegir infecció per coronavirus no especificada (B34.2) 
Afegir pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu 

(SARS) (J12.81) 
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