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LLISTA TABULAR DE MALALTIES I LESIONS DE LA CIM-10-MC 
Addenda 2022 

No canviar Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries (B90-B94) 

No canviar B94 Seqüeles d'altres malalties infeccioses i parasitàries, i de malalties 
infeccioses i parasitàries no especificades 

No canviar B94.9 Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries no especificades 

Afegir Exclou 2: COVID-19 persistent (U09.9) 

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

No canviar M35.81 Síndrome inflamatòria multisistèmica 

No canviar Empreu un codi addicional: 
Suprimir seqüeles de COVID-19 (B94.8) 
Afegir COVID-19 persistent (U09.9) 

No canviar Z86 Antecedents personals d'altres malalties determinades 

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

No canviar Z86.16 Antecedents personals de COVID-19 

Afegir Exclou 1: COVID-19 persistent (U09.9) 

Afegir 

U09 COVID-19 persistent 
Afegir 

U09.9 COVID-19 persistent no especificada 

Afegir Nota: Aquest codi permet establir un vincle amb la COVID-19. 
Afegir Aquest codi no s'ha d'utilitzar en casos en què encara es presenti COVID-19 activa. 
Afegir No obstant això, en seran excepcions els casos de reinfecció per SARS-CoV-2 que es 

produeixin amb una afecció relacionada amb la COVID-19 prèvia. 
Seqüeles postagudes de COVID-19 

Afegir Codifiqueu primer: l'afecció específica relacionada amb la COVID-19, si es coneix, com 
ara: 

Afegir embòlia pulmonar (I26 -) 
Afegir fallida respiratòria crònica (J96.1-) 
Afegir fibrosi pulmonar (J84.10) 

Afegir pèrdua del sentit de l'olfacte (R43.8) 
Afegir pèrdua del sentit del gust (R43.8) 
Afegir síndrome inflamatòria multisistèmica (M35.81) 
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