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INTRODUCCIÓ 
 
La International Classification of Diseases (ICD), elaborada per l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS), va donar un pas històric destacable amb la 9a revisió (ICD-9) en adoptar una 

classificació de procediments publicada, fins aleshores, en una sèrie de suplements. 

 

Posteriorment, el govern dels Estats Units d’Amèrica (EUA) va dur a terme la modificació clínica 

de la ICD-9, que va donar lloc a la International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical 

Modification (ICD-9-CM). El mot «clínica» posa èmfasi en el propòsit de la modificació: ser una 

eina útil tant en l’àrea de les classificacions de les dades de morbiditat per a l’ordenació de les 

històries clíniques, la revisió de l’atenció mèdica i els programes d’atenció ambulatòria i d’altres 

tipus, com en l’elaboració d’estadístiques bàsiques de salut. Aquesta modificació també es va 

orientar a facilitar una major precisió en la descripció dels quadres clínics, tot afegint-hi un quart 

i un cinquè dígits als codis per augmentar, així, l’especificitat de la classificació. 

 

L’OMS, per la seva banda, l’any 1993 va implantar la desena revisió (ICD-10), que va suposar 

una ampliació de la ICD-9, els codis van passar a ser alfanumèrics i es va constituir en el nucli 

central de la WHO Family of International Classifications (WHO-FIC). 

 

En els darrers anys, ateses les limitacions de l’estructura de la ICD-9-CM (que inclou tant codis 

de malalties com de procediments) per a la seva actualització i ampliació, d’acord amb una 

major necessitat de detall i d’incorporació de nova terminologia, el govern dels EUA ha 

desenvolupat la modificació clínica de la ICD-10, que ha donat lloc a la International 

Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) i al ICD-10 

Procedure Coding System (ICD-10-PCS), que són els estàndards de codificació en aquell país 

des de l’octubre de 2015. 

 

Aquestes noves eines de codificació representen una millora significativa de la ICD-9-CM. Pel 

que fa a les malalties (es passa de 16.019 codis a 95.360): s’afegeix informació rellevant per a 

l’atenció ambulatòria, s’amplien els codis de lesions, es creen combinacions de codis de 

símptomes i diagnòstics per reduir el nombre de codis necessaris per descriure una afectació 

de manera completa, s’afegeixen un sisè i setè caràcters i s’incorpora la lateralitat als codis 

susceptibles. D’altra banda, la nova estructura permet l’expansió futura de la classificació. 

 

Pel que fa als procediments (es passa de 4.646 a 79.026): canvia completament l’estructura del 

codi, tots tenen set caràcters, i els codis es construeixen a partir d’uns valors mitjançant 

algoritmes formats per diverses taules. És una classificació exhaustiva (cada procediment té el 

seu codi), expansible (l’estructura permet la inclusió de nous codis), multiaxial (la posició de 

cada dígit té un significat propi segons la secció) i incorpora una terminologia estandarditzada 

(definicions precises, cada terme té un significat específic). 

 

Aquesta quarta edició de la Classificació internacional de malalties, 10 revisió, Modificació 

clínica/Sistema de codificació de procediments (CIM-10-MC/SCP) és la traducció de la versió 

original americana i conté els codis vigents per als anys fiscals americans 2020 i 2021 i 2 codis 

corresponents al FY 2022, que informen sobre seqüeles de la COVID-19. A Catalunya, com 

a la resta de l’Estat espanyol, a partir de l’1 de gener de 2022 serà el nou estàndard de 

codificació per a la notificació de l’activitat que es du a terme als centres sanitaris, 

sociosanitaris, de salut mental, dels serveis d’urgències hospitalaris i centres d’atenció primària. 

 

L’estructura i l’ús de la CIM-10-MC/SCP es descriuen en diversos documents que es poden 

descarregar des del web del CatSalut. 

 

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/cim-10-mc-scp/
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/cim-10-mc-scp/


 

LLISTA TABULAR DE MALALTIES I LESIONS DE LA CIM-10-MC
Taula de continguts

1 Determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
2 Neoplàsies (C00-D49)
3 Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D50-D89)
4 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E89)
5 Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament (F01-F99)
6 Malalties del sistema nerviós (G00-G99)
7 Malalties de l'ull i els annexos oculars (H00-H59)
8 Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (H60-H95)
9 Malalties de l'aparell circulatori (I00-I99)

10 Malalties de l'aparell respiratori (J00-J99)
11 Malalties de l'aparell digestiu (K00-K95)
12 Malalties de la pell i el teixit subcutani (L00-L99)
13 Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (M00-M99)
14 Malalties de l'aparell genitourinari (N00-N99)
15 Embaràs, part i puerperi (O00-O9A)
16 Determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-P96)
17 Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
18 Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R99)
19 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
20 Causes externes de morbiditat (V00-Y99)
21 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis sanitaris (Z00-Z99)
22 Codis per a propòsits especials (U00-U85)

Notes
«Inclou»
La nota «Inclou» apareix just a sota de certes categories per definir-les més exhaustivament o proporcionar exemples del contingut
de la categoria.
Notes «Exclou»
La CIM-10-MC té dos tipus de notes «Exclou». A cada nota li correspon una definició i ús diferents, però totes dues indiquen que
els codis que s'exclouen en cadascuna d'elles són independents entre si.
«Exclou 1»
El tipus 1 de notes «Exclou» és d'exclusió pura. Significa «NO HO CODIFIQUEU AQUÍ!». Una nota «Exclou 1» indica que el codi
exclòs no s'hauria d'utilitzar mai simultàniament amb el codi que apareix abans de la nota «Exclou 1». Es fa servir quan hi ha dues
afeccions que no poden tenir lloc alhora, com ara la forma congènita enfront de l'adquirida d'una mateixa afecció.
«Exclou 2»
El tipus 2 de notes «Exclou» significa «No inclòs aquí». Una nota «Exclou 2» indica que l'afecció exclosa no forma part de l'afecció
de la qual s'exclou, però el pacient pot patir les dues afeccions alhora. Quan una nota «Exclou 2» apareix sota un codi, és possible
utilitzar-lo juntament amb el codi exclòs.
«Codifiqueu primer» i «Empreu un codi addicional» (codis aparellats d'etiologia i manifestació)
Algunes afeccions poden presentar tant l'etiologia subjacent com manifestacions de múltiples sistemes o aparells del cos causades
per aquesta etiologia. Per a aquestes afeccions, la CIM-10-MC inclou una convenció de codificació que requereix que l'afecció
subjacent aparegui en primer lloc i vagi seguida de la manifestació. Allà on es trobi aquesta combinació, hi apareixerà la nota
«Empreu un codi addicional» en el codi de l'etiologia i la nota «Codifiqueu primer» en el codi de la manifestació. Aquestes notes
indiquen l'ordre seqüencial adequat dels codis: etiologia seguida de manifestació.
En la majoria de casos, els codis de manifestació contenen «en malalties classificades en un altre lloc» al títol del codi. Els codis
que continguin aquest títol es basen en les convencions d'etiologia i manifestació. El títol del codi indica que es tracta d'un codi de
manifestació. Els codis que contenen «en malalties classificades en un altre lloc» no es poden utilitzar mai com a diagnòstic
principal. S'han d'utilitzar juntament amb un codi d'afecció subjacent i s'han d'enumerar a continuació d'aquesta.
«Codifiqueu també»
La nota «Codifiqueu també» indica que es requereixen dos codis per descriure una afecció al complet, però la seqüenciació
d'ambdós codis es discrecional, i depèn de la gravetat de les afeccions i del motiu de l'assistència.
Setè caràcter i marcador de posició X
Per als codis inferiors a 6 caràcters que requereixen un setè caràcter s'ha d'assignar un marcador de posició X a totes les
posicions inferiors a 6. El setè caràcter sempre ha d'estar a la setena posició del codi.
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Capítol 1
Determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
Inclou: malalties generalment reconegudes com a contagioses o transmissibles
Empreu un codi addicional: codi per a identificar la resistència a fàrmacs antimicrobians (Z16.-)
Exclou 1: determinades infeccions localitzades —v. els capítols relacionats amb el sistema o aparell del cos corresponent
Exclou 2: portador o presumpte portador de malaltia infecciosa (Z22.-)

malalties infeccioses i parasitàries que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi (O98.-)
malalties infeccioses i parasitàries específiques del període perinatal (P35-P39)
grip i altres infeccions respiratòries agudes (J00-J22)

Aquest capítol conté els blocs següents:
A00-A09 Malalties infeccioses intestinals
A15-A19 Tuberculosi
A20-A28 Determinades malalties bacterianes zoonòtiques
A30-A49 Altres malalties bacterianes
A50-A64 Infeccions que es transmeten sobretot sexualment
A65-A69 Altres malalties espiroquetals
A70-A74 Altres malalties causades per clamídies
A75-A79 Rickettsiosis
A80-A89 Infeccions del sistema nerviós central causades per virus i prions
A90-A99 Febres víriques i febres hemorràgiques víriques transmeses per artròpodes
B00-B09 Infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les mucoses
B10 Altres tipus d'herpesvirus humà
B15-B19 Hepatitis vírica
B20 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]
B25-B34 Altres malalties víriques
B35-B49 Micosis
B50-B64 Protozoosis
B65-B83 Helmintosis [helmintiasis]
B85-B89 Pediculosi, acarosi [acariasi] i altres infestacions
B90-B94 Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries
B95-B97 Agents infecciosos bacterians i vírics
B99 Altres malalties infeccioses
Malalties infeccioses intestinals (A00-A09)
A00 Còlera
 A00.0 Còlera causat per Vibrio cholerae [vibrió del còlera] 01, biotip cholerae
  Còlera clàssic
 A00.1 Còlera causat per Vibrio cholerae [vibrió del còlera] 01, biotip eltor
  Còlera eltor
 A00.9 Còlera no especificat
A01 Febres tifoide i paratifoide
 A01.0 Febre tifoide
  Infecció per Salmonella typhi
  A01.00 Febre tifoide no especificada
  A01.01 Meningitis tifoidal
  A01.02 Febre tifoide amb afectació cardíaca

   Endocarditis tifoidal
Miocarditis tifoidal

  A01.03 Pneumònia tifoidal
  A01.04 Artritis tifoidal
  A01.05 Osteomielitis tifoidal
  A01.09 Febre tifoide amb altres complicacions
 A01.1 Febre paratifoide A
 A01.2 Febre paratifoide B
 A01.3 Febre paratifoide C
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 A01.4 Febre paratifoide no especificada
  Infecció per Salmonella paratyphi NE
A02 Altres infeccions per salmonel·les

 Inclou: infecció o toxiinfecció alimentària causada per qualsevol espècie de Salmonella diferent de S. typhi
i S. paratyphi

 A02.0 Enteritis causades per salmonel·les
  Salmonel·losi
 A02.1 Sèpsia causada per salmonel·les
 A02.2 Infeccions localitzades per salmonel·les
  A02.20 Infecció localitzada per salmonel·les no especificada
  A02.21 Meningitis causada per salmonel·les
  A02.22 Pneumònia causada per salmonel·les
  A02.23 Artritis causada per salmonel·les
  A02.24 Osteomielitis causada per salmonel·les
  A02.25 Pielonefritis causada per salmonel·les
   Nefropatia tubulointersticial causada per salmonel·les
  A02.29 Salmonel·la amb una altra infecció localitzada
 A02.8 Altres infeccions especificades per salmonel·les
 A02.9 Infecció per salmonel·les no especificada
A03 Shigel·losi
 A03.0 Shigel·losi causada per Shigella dysenteriae
  Shigel·losi grup A [disenteria de Shiga-Kruse]
 A03.1 Shigel·losi causada per Shigella flexneri
  Shigel·losi grup B
 A03.2 Shigel·losi causada per Shigella boydii
  Shigel·losi grup C
 A03.3 Shigel·losi causada per Shigella sonnei
  Shigel·losi grup D
 A03.8 Altres tipus de shigel·losi
 A03.9 Shigel·losi no especificada
  Disenteria bacil·lar NE
A04 Altres infeccions intestinals bacterianes

 Exclou 1: enteritis tuberculosa (A18.32)
toxiinfeccions alimentàries bacterianes NCAL (A05.-)

 A04.0 Infecció per Escherichia coli enteropatogen
 A04.1 Infecció per Escherichia coli enterotoxigen
 A04.2 Infecció per Escherichia coli enteroinvasiu
 A04.3 Infecció per Escherichia coli enterohemorràgic
 A04.4 Altres infeccions intestinals per Escherichia coli
  Enteritis causada per Escherichia coli NE
 A04.5 Enteritis causada per Campylobacter
 A04.6 Enteritis causada per Yersinia enterocolitica
  Exclou 1: yersiniosi extraintestinal (A28.2)
 A04.7 Enterocolitis causada per Clostridium difficile

  Toxiinfecció alimentària per Clostridium difficile
Colitis pseudomembranosa

  A04.71 Enterocolitis causada per Clostridium difficile, recurrent
  A04.72 Enterocolitis causada per Clostridium difficile, no especificada com a recurrent
 A04.8 Altres infeccions intestinals bacterianes especificades
 A04.9 Infecció intestinal bacteriana no especificada
  Enteritis bacteriana NE
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A05 Altres toxiinfeccions alimentàries bacterianes no classificades a cap altre lloc

 

Exclou 1: efecte tòxic de comestibles nocius (T61-T62)
infecció per Escherichia coli (A04.0-A04.4)
listeriosi (A32.-)
toxiinfecció alimentària i infecció per Clostridium difficile (A04.7-)
toxiinfecció alimentària i infecció per salmonel·les (A02.-)

 A05.0 Toxiinfecció alimentària estafilocòccica
 A05.1 Botulisme causat per toxiinfecció alimentària

  Botulisme NE
Toxiinfecció alimentària clàssica per Clostridium botulinum

  Exclou 1: botulisme del nadó (A48.51)
botulisme per ferida (A48.52)

 A05.2 Toxiinfecció alimentària per Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

  Enteritis necròtica
Pig-bel

 A05.3 Toxiinfecció alimentària per Vibrio parahaemolyticus
 A05.4 Toxiinfecció alimentària per Bacillus cereus
 A05.5 Toxiinfecció alimentària per Vibrio vulnificus
 A05.8 Altres tipus especificats de toxiinfecció alimentària bacteriana
 A05.9 Toxiinfecció alimentària bacteriana no especificada
A06 Amebosi [amebiasi]
 Inclou: infecció per Entamoeba histolytica

 Exclou 1: altres malalties intestinals protozoàries (A07.-)

 Exclou 2: acantamebosi (B60.1-)
negleriosi (B60.2)

 A06.0 Disenteria amèbica aguda

  Amebosi aguda
Amebosi intestinal NE

 A06.1 Amebosi intestinal crònica
 A06.2 Colitis amèbica no disentèrica
 A06.3 Ameboma d'intestí
  Ameboma NE
 A06.4 Abscés amèbic hepàtic
  Amebosi hepàtica
 A06.5 Abscés amèbic pulmonar
  Abscés amèbic de pulmó (i fetge)
 A06.6 Abscés amèbic encefàlic
  Abscés amèbic d'encèfal (i fetge) (i pulmó)
 A06.7 Amebosi cutània
 A06.8 Infecció amèbica d'altres localitzacions
  A06.81 Cistitis amèbica
  A06.82 Altres infeccions genitourinàries amèbiques

   
Balanitis amèbica
Vesiculitis amèbica
Vulvovaginitis amèbica

  A06.89 Altres infeccions amèbiques

   Apendicitis amèbica
Abscés esplènic amèbic

 A06.9 Amebosi no especificada
A07 Altres malalties intestinals protozoàries
 A07.0 Balantidiosi
  Disenteria per balantidis
 A07.1 Giardiosi [lambliosi]
 A07.2 Criptosporidiosi
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 A07.3 Isosporosi

  Infecció per Isospora belli i Isospora hominis
Coccidiosi intestinal

 A07.4 Ciclosporosi
 A07.8 Altres malalties intestinals protozoàries especificades

  

Microsporidiosi intestinal
Tricomonosi intestinal
Sarcocistosi
Sarcosporidiosi

 A07.9 Malaltia intestinal protozoària no especificada

  

Diarrea causada per flagel·lats
Colitis protozoària
Diarrea protozoària
Disenteria protozoària

A08 Infeccions intestinals víriques i altres infeccions intestinals especificades
 Exclou 1: grip amb afectació gastrointestinal (J09.X3, J10.2, J11.2)
 A08.0 Enteritis causada per rotavirus
 A08.1 Gastroenteropatia aguda causada pel virus de Norwalk i altres virus petits esfèrics
  A08.11 Gastroenteropatia aguda causada pel virus de Norwalk

   Gastroenteropatia aguda causada per norovirus
Gastroenteropatia aguda causada per agent similar al virus de Norwalk

  A08.19 Gastroenteropatia aguda causada per altres virus petits esfèrics
   Gastroenteropatia aguda causada per virus petits esfèrics NE
 A08.2 Enteritis causada per adenovirus
 A08.3 Altres tipus d'enteritis vírica
  A08.31 Enteritis causada per calicivirus
  A08.32 Enteritis causada per astrovirus
  A08.39 Altres tipus d'enteritis vírica

   

Enteritis causada per coxsackievirus
Enteritis causada per echovirus
Enteritis causada per enterovirus NCAL
Enteritis causada per torovirus

 A08.4 Infecció intestinal vírica no especificada

  
Enteritis vírica NE
Gastroenteritis vírica NE
Gastroenteropatia vírica NE

 A08.8 Altres infeccions intestinals especificades
A09 Gastroenteritis i colitis infeccioses no especificades

 
Colitis infecciosa NE
Enteritis infecciosa NE
Gastroenteritis infecciosa NE

 

Exclou 1: colitis NE (K52.9)
diarrea NE (R19.7)
enteritis NE (K52.9)
gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades (K52.9)
gastroenteritis NE (K52.9)

Tuberculosi (A15-A19)
Inclou: infeccions per Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis
Exclou 1: pneumoconiosi associada a tuberculosi, qualsevol tipus d'A15 (J65)

PPD positiu (R76.11)
prova cutània de la tuberculina positiva, sense tuberculosi activa (R76.11)
reacció inespecífica a la prova de la tuberculosi, sense tuberculosi activa (R76.1-)
seqüeles de tuberculosi (B90.-)
silicotuberculosi (J65)
tuberculosi congènita (P37.0)

A15 Tuberculosi respiratòria
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 A15.0 Tuberculosi pulmonar

  

Bronquièctasi tuberculosa
Fibrosi tuberculosa pulmonar
Pneumònia tuberculosa
Pneumotòrax tuberculós

 A15.4 Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics

  
Tuberculosi de ganglis limfàtics hilars
Tuberculosi de ganglis limfàtics mediastínics
Tuberculosi de ganglis limfàtics traqueobronquials

  Exclou 1: tuberculosi especificada com a primària (A15.7)
 A15.5 Tuberculosi de laringe, tràquea i bronquis

  

Tuberculosi de bronquis
Tuberculosi de glotis
Tuberculosi de laringe
Tuberculosi de tràquea

 A15.6 Pleuresia tuberculosa

  Tuberculosi de pleura
Empiema tuberculós

  Exclou 1: tuberculosi respiratòria primària (A15.7)
 A15.7 Tuberculosi respiratòria primària
 A15.8 Altres tipus de tuberculosi respiratòria

  

Tuberculosi mediastínica
Tuberculosi rinofaríngia
Tuberculosi de nas
Tuberculosi de si [qualsevol si nasal]

 A15.9 Tuberculosi respiratòria no especificada
A17 Tuberculosi del sistema nerviós
 A17.0 Meningitis tuberculosa

  Tuberculosi de meninges (cerebrals) (espinals)
Leptomeningitis tuberculosa

  Exclou 1: meningoencefalitis tuberculosa (A17.82)
 A17.1 Tuberculoma meningi
  Tuberculoma de meninges (cerebrals) (espinals)

  Exclou 2: tuberculoma de cervell i medul·la espinal (A17.81)
 A17.8 Altres tipus de tuberculosi del sistema nerviós
  A17.81 Tuberculoma de cervell i medul·la espinal
   Abscés tuberculós de cervell i medul·la espinal
  A17.82 Meningoencefalitis tuberculosa
   Mielitis tuberculosa
  A17.83 Neuritis tuberculosa
   Mononeuropatia tuberculosa
  A17.89 Altres tipus de tuberculosi del sistema nerviós
   Polineuropatia tuberculosa
 A17.9 Tuberculosi del sistema nerviós no especificada
A18 Tuberculosi d'altres òrgans
 A18.0 Tuberculosi d'ossos i articulacions
  A18.01 Tuberculosi espinal

   

Mal de Pott o curvatura de columna vertebral
Artritis tuberculosa
Osteomielitis tuberculosa de columna vertebral
Espondilitis tuberculosa

  A18.02 Artritis tuberculosa d'altres articulacions

   Tuberculosi de maluc (articulació)
Tuberculosi de genoll (articulació)

  A18.03 Tuberculosi d'altres ossos

   Mastoïditis tuberculosa
Osteomielitis tuberculosa
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  A18.09 Altres tipus de tuberculosi musculoesquelètica

   
Miositis tuberculosa
Sinovitis tuberculosa
Tenosinovitis tuberculosa

 A18.1 Tuberculosi de l'aparell genitourinari
  A18.10 Tuberculosi de l'aparell genitourinari no especificada
  A18.11 Tuberculosi de ronyó i urèter
  A18.12 Tuberculosi de bufeta urinària
  A18.13 Tuberculosi d'altres òrgans urinaris
   Uretritis tuberculosa
  A18.14 Tuberculosi de pròstata
  A18.15 Tuberculosi d'altres òrgans genitals masculins
  A18.16 Tuberculosi de coll uterí
  A18.17 Malaltia inflamatòria pelviana femenina tuberculosa

   Endometritis tuberculosa
Ooforitis i salpingitis tuberculoses

  A18.18 Tuberculosi d'altres òrgans genitals femenins
   Ulceració vulvar tuberculosa
 A18.2 Limfadenopatia perifèrica tuberculosa
  Adenitis tuberculosa

  
Exclou 2: adenopatia tuberculosa traqueobronquial (A15.4)

tuberculosi de ganglis limfàtics bronquials i mediastínics (A15.4)
tuberculosi de ganglis limfàtics mesentèrics i retroperitoneals (A18.39)

 A18.3 Tuberculosi d'intestins, peritoneu i ganglis mesentèrics
  A18.31 Peritonitis tuberculosa
   Ascites tuberculosa
  A18.32 Enteritis tuberculosa

   Tuberculosi d'anus i recte
Tuberculosi d'intestí (gros) (prim)

  A18.39 Tuberculosi retroperitoneal

   Tuberculosi de ganglis mesentèrics
Tuberculosi de retroperitoneu (ganglis limfàtics)

 A18.4 Tuberculosi de pell i teixit subcutani

  

Eritema indurat tuberculós
Lupus exedens
Lupus vulgar NE
Lupus vulgar de parpella
Escrofulodèrmia
Tuberculosi d'orella externa

  Exclou 2: lupus eritematós (L93.-)
lupus eritematós sistèmic (M32.-)

 A18.5 Tuberculosi d'ull
  Exclou 2: lupus vulgar de parpella (A18.4)
  A18.50 Tuberculosi d'ull no especificada
  A18.51 Epiescleritis tuberculosa
  A18.52 Queratitis tuberculosa

   Queratitis intersticial tuberculosa
Queratoconjuntivitis (intersticial) (flictenular) tuberculosa

  A18.53 Corioretinitis tuberculosa
  A18.54 Iridociclitis tuberculosa
  A18.59 Altres tipus de tuberculosi d'ull
   Conjuntivitis tuberculosa
 A18.6 Tuberculosi d'orella (interna) (mitjana)
  Otitis mitjana tuberculosa

  Exclou 2: mastoïditis tuberculosa (A18.03)
tuberculosi d'orella externa (A18.4)
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 A18.7 Tuberculosi de glàndules suprarenals
  Malaltia d'Addison tuberculosa
 A18.8 Tuberculosi d'altres òrgans especificats
  A18.81 Tuberculosi de glàndula tiroide
  A18.82 Tuberculosi d'altres glàndules endocrines

   Tuberculosi d'hipòfisi
Tuberculosi de tim

  A18.83 Tuberculosi d'òrgans del tub digestiu no classificada a cap altre lloc
   Exclou 1: tuberculosi d'intestí (A18.32)
  A18.84 Tuberculosi cardíaca

   

Miocardiopatia tuberculosa
Endocarditis tuberculosa
Miocarditis tuberculosa
Pericarditis tuberculosa

  A18.85 Tuberculosi esplènica
  A18.89 Tuberculosi d'altres localitzacions

   Tuberculosi de múscul
Arteritis cerebral tuberculosa

A19 Tuberculosi miliar

 
Inclou: poliserositis tuberculosa

tuberculosi disseminada
tuberculosi generalitzada

 A19.0 Tuberculosi miliar aguda de localització única especificada
 A19.1 Tuberculosi miliar aguda de localitzacions múltiples
 A19.2 Tuberculosi miliar aguda no especificada
 A19.8 Altres tipus de tuberculosi miliar
 A19.9 Tuberculosi miliar no especificada
Determinades malalties bacterianes zoonòtiques (A20-A28)
A20 Pesta
 Inclou: infecció per Yersinia pestis

 A20.0 Pesta bubònica
 A20.1 Pesta cel·lulocutània
 A20.2 Pesta pneumònica
 A20.3 Meningitis causada per pesta
 A20.7 Pesta septicèmica
 A20.8 Altres formes de pesta

  
Pesta abortiva
Pesta asimptomàtica
Pesta menor

 A20.9 Pesta no especificada
A21 Tularèmia

 
Inclou: febre de la mosca del cérvol

febre del conill
infecció per Francisella tularensis

 A21.0 Tularèmia ulceroganglionar
 A21.1 Tularèmia oculoganglionar
  Tularèmia oftàlmica
 A21.2 Tularèmia pulmonar
 A21.3 Tularèmia gastrointestinal
  Tularèmia abdominal
 A21.7 Tularèmia generalitzada
 A21.8 Altres formes de tularèmia
 A21.9 Tularèmia no especificada
A22 Carboncle
 Inclou: infecció per Bacillus anthracis
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 A22.0 Carboncle cutani

  Àntrax maligne
Pústula maligna

 A22.1 Carboncle pulmonar

  
Carboncle per inhalació
Malaltia dels drapaires
Malaltia dels cardadors de llana

 A22.2 Carboncle gastrointestinal
 A22.7 Sèpsia carbonculosa
 A22.8 Altres formes de carboncle
  Meningitis carbonculosa
 A22.9 Carboncle no especificat
A23 Brucel·losi

 
Inclou: febre de Malta

febre mediterrània
febre ondulant

 A23.0 Brucel·losi causada per Brucella melitensis
 A23.1 Brucel·losi causada per Brucella abortus
 A23.2 Brucel·losi causada per Brucella suis
 A23.3 Brucel·losi causada per Brucella canis
 A23.8 Altres tipus de brucel·losi
 A23.9 Brucel·losi no especificada
A24 Borm i melioïdosi
 A24.0 Borm

  Infecció per Pseudomonas mallei
Malleus

 A24.1 Melioïdosi aguda i fulminant

  Pneumònia per melioïdosi
Sèpsia per melioïdosi

 A24.2 Melioïdosi subaguda i crònica
 A24.3 Altres tipus de melioïdosi
 A24.9 Melioïdosi no especificada

  Infecció per Pseudomonas pseudomallei NE
Malaltia de Whitmore

A25 Febres causades per mossegada de rata
 A25.0 Espiril·losi
  Sodoku
 A25.1 Estreptobacil·losi

  
Eritema artrític epidèmic
Febre de Haverhill
Febre estreptobacil·lar per mossegada de rata

 A25.9 Febre no especificada causada per mossegada de rata
A26 Erisipeloide
 A26.0 Erisipeloide cutània
  Eritema migrant
 A26.7 Sèpsia causada per Erysipelothrix
 A26.8 Altres formes d'erisipeloide
 A26.9 Erisipeloide no especificada
A27 Leptospirosi
 A27.0 Leptospirosi icterohemorràgica

  Icterícia leptospiròtica o espiroquetal (hemorràgica)
Malaltia de Weil

 A27.8 Altres formes de leptospirosi
  A27.81 Meningitis leptospiral asèptica
  A27.89 Altres formes de leptospirosi
 A27.9 Leptospirosi no especificada
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A28 Altres malalties bacterianes zoonòtiques no classificades a cap altre lloc
 A28.0 Pasteurel·losi
 A28.1 Malaltia causada per esgarrapada de gat
  Febre per esgarrapada de gat
 A28.2 Yersiniosi extraintestinal

  Exclou 1: enteritis causada per Yersinia enterocolitica (A04.6)
pesta (A20.-)

 A28.8 Altres malalties bacterianes zoonòtiques especificades no classificades a cap altre lloc
 A28.9 Malaltia bacteriana zoonòtica no especificada
Altres malalties bacterianes (A30-A49)
A30 Lepra [malaltia de Hansen]
 Inclou: infecció per Mycobacterium leprae

 Exclou 1: seqüeles de lepra (B92)
 A30.0 Lepra indeterminada
  Lepra I
 A30.1 Lepra tuberculoide
  Lepra TT
 A30.2 Lepra tuberculoide límit
  Lepra BT
 A30.3 Lepra límit
  Lepra BB
 A30.4 Lepra lepromatosa límit
  Lepra BL
 A30.5 Lepra lepromatosa
  Lepra LL
 A30.8 Altres formes de lepra
 A30.9 Lepra no especificada
A31 Infecció per altres micobacteris

 Exclou 2: lepra (A30.-)
tuberculosi (A15-A19)

 A31.0 Infecció micobacteriana pulmonar

  
Infecció per Mycobacterium avium
Infecció per Mycobacterium intracellulare [bacil de Battey]
Infecció per Mycobacterium kansasii

 A31.1 Infecció micobacteriana cutània

  
Úlcera de Buruli
Infecció per Mycobacterium marinum
Infecció per Mycobacterium ulcerans

 A31.2 Complex Mycobacterium avium-intracellulare disseminat (DMAC)
  Sèpsia causada per MAC
 A31.8 Altres infeccions micobacterianes
 A31.9 Infecció micobacteriana no especificada

  Infecció micobacteriana atípica NE
Micobacteriosi NE

A32 Listeriosi
 Inclou: toxiinfecció alimentària listeriòtica

 Exclou 1: listeriosi neonatal (disseminada) (P37.2)
 A32.0 Listeriosi cutània
 A32.1 Meningitis i meningoencefalitis listeriòtiques
  A32.11 Meningitis listeriòtica
  A32.12 Meningoencefalitis listeriòtica
 A32.7 Sèpsia listeriòtica
 A32.8 Altres formes de listeriosi
  A32.81 Listeriosi oculoganglionar
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  A32.82 Endocarditis listeriòtica
  A32.89 Altres formes de listeriosi
   Arteritis cerebral listeriòtica
 A32.9 Listeriosi no especificada
A33 Tètanus neonatal
A34 Tètanus obstètric
A35 Altres tipus de tètanus
 Tètanus NE

 Exclou 1: tètanus neonatal (A33)
tètanus obstètric (A34)

A36 Diftèria
 A36.0 Diftèria faríngia

  Angina membranosa diftèrica
Diftèria amigdalina

 A36.1 Diftèria rinofaríngia
 A36.2 Diftèria laríngia
  Laringotraqueïtis diftèrica
 A36.3 Diftèria cutània
  Exclou 2: eritrasma (L08.1)
 A36.8 Altres tipus de diftèria
  A36.81 Miocardiopatia diftèrica
   Miocarditis diftèrica
  A36.82 Radiculomielitis diftèrica
  A36.83 Polineuritis diftèrica
  A36.84 Nefropatia tubulointersticial diftèrica
  A36.85 Cistitis diftèrica
  A36.86 Conjuntivitis diftèrica
  A36.89 Altres complicacions de la diftèria
   Peritonitis diftèrica
 A36.9 Diftèria no especificada
A37 Tos ferina [catarro]
 A37.0 Tos ferina causada per Bordetella pertussis
  A37.00 Tos ferina causada per Bordetella pertussis sense pneumònia
  A37.01 Tos ferina causada per Bordetella pertussis amb pneumònia
 A37.1 Tos ferina causada per Bordetella parapertussis
  A37.10 Tos ferina causada per Bordetella parapertussis sense pneumònia
  A37.11 Tos ferina causada per Bordetella parapertussis amb pneumònia
 A37.8 Tos ferina causada per altres espècies de Bordetella
  A37.80 Tos ferina causada per altres espècies de Bordetella sense pneumònia
  A37.81 Tos ferina causada per altres espècies de Bordetella amb pneumònia
 A37.9 Tos ferina causada per espècie no especificada
  A37.90 Tos ferina causada per espècie no especificada sense pneumònia
  A37.91 Tos ferina causada per espècie no especificada amb pneumònia
A38 Febre escarlatina
 Inclou: escarlatina

 Exclou 2: amigdalitis estreptocòccica (J02.0)
 A38.0 Febre escarlatina amb otitis mitjana
 A38.1 Febre escarlatina amb miocarditis
 A38.8 Febre escarlatina amb altres complicacions
 A38.9 Febre escarlatina sense complicacions
  Febre escarlatina NE
A39 Infecció meningocòccica
 A39.0 Meningitis meningocòccica
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 A39.1 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

  Adrenalitis hemorràgica meningocòccica
Síndrome suprarenal meningocòccica

 A39.2 Meningococcèmia aguda
 A39.3 Meningococcèmia crònica
 A39.4 Meningococcèmia no especificada
 A39.5 Cardiopatia meningocòccica
  A39.50 Carditis meningocòccica no especificada
  A39.51 Endocarditis meningocòccica
  A39.52 Miocarditis meningocòccica
  A39.53 Pericarditis meningocòccica
 A39.8 Altres infeccions meningocòcciques
  A39.81 Encefalitis meningocòccica
  A39.82 Neuritis retrobulbar meningocòccica
  A39.83 Artritis meningocòccica
  A39.84 Artritis postmeningocòccica
  A39.89 Altres infeccions meningocòcciques
   Conjuntivitis meningocòccica
 A39.9 Infecció meningocòccica no especificada
  Malaltia meningocòccica NE
A40 Sèpsia estreptocòccica

 

Codifiqueu
primer:

sèpsia estreptocòccica consecutiva a avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O03-O07,
O08.0)
sèpsia estreptocòccica consecutiva a immunització (T88.0)
sèpsia estreptocòccica consecutiva a infusió, transfusió o injecció terapèutica (T80.2-)
sèpsia estreptocòccica durant el treball de part (O75.3)
sèpsia estreptocòccica postprocedimental (T81.4-)

 
Exclou 1: neonatal (P36.0-P36.1)

sèpsia causada per estreptococs, grup D (A41.81)
sèpsia puerperal (O85)

 A40.0 Sèpsia causada per estreptococs, grup A
 A40.1 Sèpsia causada per estreptococs, grup B
 A40.3 Sèpsia causada per Streptococcus pneumoniae
  Sèpsia pneumocòccica
 A40.8 Altres tipus de sèpsia estreptocòccica
 A40.9 Sèpsia estreptocòccica no especificada
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A41 Altres sèpsies

 

Codifiqueu
primer:

sèpsia consecutiva a avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O03-O07, O08.0)
sèpsia consecutiva a immunització (T88.0)
sèpsia consecutiva a infusió, transfusió o injecció terapèutica (T80.2-)
sèpsia durant el treball de part (O75.3)
sèpsia postprocedimental (T81.4-)

 

Exclou 1: bacterièmia NE (R78.81)
neonatal (P36.-)
sèpsia estreptocòccica (A40.-)
sèpsia puerperal (O85)

 

Exclou 2: sèpsia (causada per) (en) actinomicòtica (A42.7)
sèpsia (causada per) (en) càndides (B37.7)
sèpsia (causada per) (en) carbonculosa (A22.7)
sèpsia (causada per) (en) Erysipelothrix (A26.7)
sèpsia (causada per) (en) gonocòccica (A54.86)
sèpsia (causada per) (en) herpesvirus (B00.7)
sèpsia (causada per) (en) listeriòtica (A32.7)
sèpsia (causada per) (en) melioïdosi (A24.1)
sèpsia (causada per) (en) meningocòccica (A39.2-A39.4)
sèpsia (causada per) (en) pesta (A20.7)
sèpsia (causada per) (en) tularèmia (A21.7)
sèpsia (causada per) (en) yersiniosi extraintestinal (A28.2)
síndrome del xoc tòxic (A48.3)

 A41.0 Sèpsia causada per Staphylococcus aureus
  A41.01 Sèpsia causada per Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina

   Sèpsia per MSSA
Sèpsia causada per Staphylococcus aureus NE

  A41.02 Sèpsia causada per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina
 A41.1 Sèpsia causada per altres estafilococs especificats
  Sèpsia causada per estafilococs coagulasa negatius
 A41.2 Sèpsia causada per estafilococs no especificats
 A41.3 Sèpsia causada per Haemophilus influenzae
 A41.4 Sèpsia causada per anaerobis
  Exclou 1: gangrena gasosa (A48.0)
 A41.5 Sèpsia causada per altres microorganismes gramnegatius
  A41.50 Sèpsia causada per gramnegatius no especificats
   Sèpsia causada per gramnegatius NE
  A41.51 Sèpsia causada per Escherichia coli [E. coli]
  A41.52 Sèpsia causada per Pseudomonas
   Pseudomonas aeroginosa
  A41.53 Sèpsia causada per Serratia
  A41.59 Altres tipus de sèpsia causada per gramnegatius
 A41.8 Altres tipus especificats de sèpsia
  A41.81 Sèpsia causada per Enterococcus
  A41.89 Altres tipus especificats de sèpsia
 A41.9 Sèpsia causada per microorganismes no especificats
  Septicèmia NE
A42 Actinomicosi
 Exclou 1: actinomicetoma (B47.1)
 A42.0 Actinomicosi pulmonar
 A42.1 Actinomicosi abdominal
 A42.2 Actinomicosi cervicofacial
 A42.7 Sèpsia actinomicòtica
 A42.8 Altres formes d'actinomicosi
  A42.81 Meningitis actinomicòtica
  A42.82 Encefalitis actinomicòtica
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 A42.9 Actinomicosi no especificada
A43 Nocardiosi
 A43.0 Nocardiosi pulmonar
 A43.1 Nocardiosi cutània
 A43.8 Altres formes de nocardiosi
 A43.9 Nocardiosi no especificada
A44 Bartonel·losi
 A44.0 Bartonel·losi sistèmica
  Febre d'Oroya
 A44.1 Bartonel·losi cutània i mucocutània
  Berruga peruana
 A44.8 Altres formes de bartonel·losi
 A44.9 Bartonel·losi no especificada
A46 Erisipela
 Exclou 1: erisipela postpart o puerperal (O86.89)
A48 Altres malalties bacterianes no classificades a cap altre lloc
 Exclou 1: actinomicetoma (B47.1)
 A48.0 Gangrena gasosa

  Cel·lulitis clostridial
Mionecrosi clostridial

 A48.1 Malaltia dels legionaris
 A48.2 Malaltia dels legionaris no pneumònica [febre de Pontiac]
 A48.3 Síndrome del xoc tòxic

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B95, B96)

  Exclou 1: sèpsia NE (A41.9)
xoc endotòxic NE (R57.8)

 A48.4 Febre purpúrica brasilera
  Infecció sistèmica causada per Haemophilus aegyptius
 A48.5 Altres tipus especificats de botulisme
  Intoxicació no alimentària causada per toxines de Clostridium botulinum [C. botulinum]

  Exclou 1: toxiinfecció alimentària per toxines de Clostridium botulinum (A05.1)
  A48.51 Botulisme del nadó
  A48.52 Botulisme per ferida
   Botulisme no alimentari NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a ferida associada

 A48.8 Altres malalties bacterianes especificades
A49 Infecció bacteriana de localització no especificada

 

Exclou 1: agents bacterians que causen malalties classificades en un altre lloc (B95-B96)
infecció espiroquetal NE (A69.9)
infecció meningocòccica NE (A39.9)
infecció per clamídies NE (A74.9)
infecció rickettsiana NE (A79.9)

 A49.0 Infecció estafilocòccica, localització no especificada

  A49.01 Infecció estafilocòccica de localització no especificada, Staphylococcus aureus
sensible a la meticil·lina

   Infecció per Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina (MSSA)
Infecció per Staphylococcus aureus NE

  A49.02 Infecció estafilocòccica de localització no especificada, Staphylococcus aureus
resistent a la meticil·lina

   Infecció per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (MRSA)
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 A49.2 Infecció per Haemophilus influenzae, localització no especificada
 A49.3 Infecció per micoplasmes, localització no especificada
 A49.8 Altres infeccions bacterianes de localització no especificada
 A49.9 Infecció bacteriana no especificada
  Exclou 1: bacterièmia NE (R78.81)
Infeccions que es transmeten sobretot sexualment (A50-A64)
Exclou 1: malaltia de Reiter (M02.3-)

malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
uretritis no especificada i no gonocòccica (N34.1)

A50 Sífilis congènita
 A50.0 Sífilis congènita precoç simptomàtica

  Qualsevol afecció sifilítica congènita especificada com a precoç o manifesta abans de dos anys després
del naixement

  A50.01 Oftalmopatia sifilítica congènita precoç
  A50.02 Osteocondropatia sifilítica congènita precoç
  A50.03 Faringitis sifilítica congènita precoç
   Laringitis sifilítica congènita precoç
  A50.04 Pneumònia sifilítica congènita precoç
  A50.05 Rinitis sifilítica congènita precoç
  A50.06 Sífilis cutània congènita precoç
  A50.07 Sífilis mucocutània congènita precoç
  A50.08 Sífilis visceral congènita precoç
  A50.09 Altres tipus de sífilis congènita precoç simptomàtica
 A50.1 Sífilis congènita precoç latent

  Sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en
l'examen de líquid cefalorraquidi, abans de dos anys després del naixement

 A50.2 Sífilis congènita precoç no especificada
  Sífilis congènita NE abans de dos anys després del naixement
 A50.3 Oftalmopatia sifilítica congènita tardana
  Exclou 1: tríada de Hutchinson (A50.53)
  A50.30 Oftalmopatia sifilítica congènita tardana no especificada
  A50.31 Queratitis intersticial sifilítica congènita tardana
  A50.32 Corioretinitis sifilítica congènita tardana
  A50.39 Altres tipus d'oftalmopatia sifilítica congènita tardana
 A50.4 Neurosífilis congènita tardana [neurosífilis juvenil]

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol trastorn mental associat

  Exclou 1: tríada de Hutchinson (A50.53)
  A50.40 Neurosífilis congènita tardana no especificada
   Neurosífilis juvenil NE
  A50.41 Meningitis sifilítica congènita tardana
  A50.42 Encefalitis sifilítica congènita tardana
  A50.43 Polineuropatia sifilítica congènita tardana
  A50.44 Atròfia sifilítica congènita tardana del nervi òptic
  A50.45 Parèsia general juvenil

   Demència paralítica juvenil
Neurosífilis taboparètica juvenil

  A50.49 Altres tipus de neurosífilis congènita tardana
   Tabes dorsal juvenil
 A50.5 Altres tipus de sífilis congènita tardana simptomàtica

  Qualsevol afecció sifilítica congènita especificada com a tardana o manifesta dos anys o més després
del naixement
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  A50.52 Dents de Hutchinson
  A50.53 Tríada de Hutchinson
  A50.54 Sífilis cardiovascular congènita tardana
  A50.55 Artropatia sifilítica congènita tardana
  A50.56 Osteocondropatia sifilítica congènita tardana
  A50.57 Nas de sella sifilític
  A50.59 Altres tipus de sífilis congènita tardana simptomàtica
 A50.6 Sífilis congènita tardana latent

  Sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en
l'examen del líquid cefalorraquidi, dos anys o més després del naixement

 A50.7 Sífilis congènita tardana no especificada
  Sífilis congènita NE dos anys o més després del naixement
 A50.9 Sífilis congènita no especificada
A51 Sífilis precoç
 A51.0 Sífilis genital primària
  Xancre sifilític NE
 A51.1 Sífilis anal primària
 A51.2 Sífilis primària d'altres localitzacions
 A51.3 Sífilis secundària de pell i mucoses
  A51.31 Condiloma pla
  A51.32 Alopècia sifilítica
  A51.39 Altres tipus de sífilis secundària de pell

   Leucodèrmia sifilítica
Placa mucosa sifilítica

   Exclou 1: leucodèrmia sifilítica tardana (A52.79)
 A51.4 Altres tipus de sífilis secundària
  A51.41 Meningitis sifilítica secundària
  A51.42 Malaltia pelviana femenina sifilítica secundària
  A51.43 Oftalmopatia sifilítica secundària

   
Corioretinitis sifilítica secundària
Iridociclitis sifilítica secundària, iritis
Uveïtis sifilítica secundària

  A51.44 Nefritis sifilítica secundària
  A51.45 Hepatitis sifilítica secundària
  A51.46 Osteopatia sifilítica secundària
  A51.49 Altres afeccions sifilítiques secundàries

   Limfadenopatia sifilítica secundària
Miositis sifilítica secundària

 A51.5 Sífilis precoç latent

  Sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en
l'examen del líquid cefalorraquidi, abans de dos anys després de produir-se la infecció

 A51.9 Sífilis precoç no especificada
A52 Sífilis tardana
 A52.0 Sífilis cardiovascular i cerebrovascular
  A52.00 Sífilis cardiovascular no especificada
  A52.01 Aneurisma sifilític d'aorta
  A52.02 Aortitis sifilítica
  A52.03 Endocarditis sifilítica

   
Incompetència o estenosi sifilítica de vàlvula aòrtica
Estenosi sifilítica de vàlvula mitral
Regurgitació sifilítica de vàlvula pulmonar

  A52.04 Arteritis sifilítica cerebral
  A52.05 Altres tipus de sífilis cerebrovascular

   Aneurisma cerebral sifilític (amb ruptura) (sense ruptura)
Trombosi cerebral sifilítica
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  A52.06 Altres tipus d'afectació cardíaca sifilítica

   
Malaltia coronària sifilítica
Miocarditis sifilítica
Pericarditis sifilítica

  A52.09 Altres tipus de sífilis cardiovascular
 A52.1 Neurosífilis simptomàtica
  A52.10 Neurosífilis simptomàtica no especificada
  A52.11 Tabes dorsal

   Atàxia locomotriu (progressiva)
Neurosífilis tabètica

  A52.12 Altres tipus de neurosífilis
  A52.13 Meningitis sifilítica tardana
  A52.14 Encefalitis sifilítica tardana
  A52.15 Neuropatia sifilítica tardana

   

Neuritis auditiva sifilítica tardana
Atròfia sifilítica tardana òptica (nervi)
Polineuropatia sifilítica tardana
Neuritis retrobulbar sifilítica tardana

  A52.16 Artropatia de Charcot (tabètica)
  A52.17 Parèsia general
   Demència paralítica
  A52.19 Altres tipus de neurosífilis simptomàtica
   Parkinsonisme sifilític
 A52.2 Neurosífilis asimptomàtica
 A52.3 Neurosífilis no especificada

  
Goma (sifilítica)
Sífilis (tardana)
Sifiloma

 A52.7 Altres tipus de sífilis tardana simptomàtica
  A52.71 Oftalmopatia sifilítica tardana

   Corioretinitis sifilítica tardana
Epiescleritis sifilítica tardana

  A52.72 Sífilis de pulmó i bronqui
  A52.73 Sífilis tardana simptomàtica d'altres òrgans respiratoris
  A52.74 Sífilis de fetge i altres vísceres
   Peritonitis sifilítica tardana
  A52.75 Sífilis de ronyó i urèter
   Glomerulopatia sifilítica
  A52.76 Altres tipus de sífilis tardana simptomàtica genitourinària
   Malaltia inflamatòria pelviana femenina sifilítica tardana
  A52.77 Sífilis d'ossos i articulacions
  A52.78 Sífilis d'altres teixits musculoesquelètics

   

Bursitis sifilítica tardana
Sífilis [estadi no especificat] de bossa sinovial
Sífilis [estadi no especificat] de múscul
Sífilis [estadi no especificat] de membrana sinovial
Sífilis [estadi no especificat] de tendó

  A52.79 Altres tipus de sífilis tardana simptomàtica

   

Leucodèrmia sifilítica tardana
Sífilis de glàndula suprarenal
Sífilis d'hipòfisi
Sífilis de glàndula tiroide
Esplenomegàlia sifilítica

   Exclou 1: leucodèrmia sifilítica (secundària) (A51.39)
 A52.8 Sífilis tardana latent

  Sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en
l'examen del líquid cefalorraquidi, dos anys o més després de la infecció

 A52.9 Sífilis tardana no especificada
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A53 Altres sífilis i sífilis no especificades
 A53.0 Sífilis latent no especificada com a precoç o tardana

  Sífilis latent NE
Reacció serològica positiva a la sífilis

 A53.9 Sífilis no especificada

  Infecció per Treponema pallidum NE
Sífilis (adquirida) NE

  Exclou 1: sífilis NE a una edat inferior als dos anys (A50.2)
A54 Infecció gonocòccica

 A54.0 Infecció gonocòccica del tracte genitourinari inferior sense abscés periuretral o de les
glàndules accessòries

  Exclou 1: infecció gonocòccica amb abscés de glàndules genitourinàries (A54.1)
infecció gonocòccica amb abscés periuretral (A54.1)

  A54.00 Infecció gonocòccica del tracte genitourinari inferior no especificada
  A54.01 Cistitis i uretritis gonocòccica no especificada
  A54.02 Vulvovaginitis gonocòccica no especificada
  A54.03 Cervicitis gonocòccica no especificada
  A54.09 Altres infeccions gonocòcciques del tracte genitourinari inferior

 A54.1 Infecció gonocòccica del tracte genitourinari inferior amb abscés periuretral i de les glàndules
accessòries

  Abscés gonocòccic de glàndula de Bartholin
 A54.2 Pelviperitonitis gonocòccica i altres infeccions genitourinàries gonocòcciques
  A54.21 Infecció gonocòccica de ronyó i urèter
  A54.22 Prostatitis gonocòccica
  A54.23 Infecció gonocòccica d'altres òrgans genitals masculins

   Epididimitis gonocòccica
Orquitis gonocòccica

  A54.24 Malaltia inflamatòria pelviana femenina gonocòccica
   Pelviperitonitis gonocòccica

   Exclou 1: peritonitis gonocòccica (A54.85)
  A54.29 Altres infeccions genitourinàries gonocòcciques
 A54.3 Infecció gonocòccica d'ull
  A54.30 Infecció gonocòccica d'ull no especificada
  A54.31 Conjuntivitis gonocòccica
   Oftàlmia neonatal causada per gonococs
  A54.32 Iridociclitis gonocòccica
  A54.33 Queratitis gonocòccica
  A54.39 Altres infeccions gonocòcciques d'ull
   Endoftàlmia gonocòccica
 A54.4 Infecció gonocòccica del sistema musculoesquelètic
  A54.40 Infecció gonocòccica del sistema musculoesquelètic no especificada
  A54.41 Espondilopatia gonocòccica
  A54.42 Artritis gonocòccica
   Exclou 2: infecció gonocòccica de columna vertebral (A54.41)
  A54.43 Osteomielitis gonocòccica
   Exclou 2: infecció gonocòccica de columna vertebral (A54.41)
  A54.49 Infecció gonocòccica d'altres teixits musculoesquelètics

   

Bursitis gonocòccica
Miositis gonocòccica
Sinovitis gonocòccica
Tenosinovitis gonocòccica

 A54.5 Faringitis gonocòccica
 A54.6 Infecció gonocòccica d'anus i recte
 A54.8 Altres infeccions gonocòcciques
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  A54.81 Meningitis gonocòccica
  A54.82 Abscés gonocòccic cerebral
  A54.83 Infecció gonocòccica cardíaca

   
Endocarditis gonocòccica
Miocarditis gonocòccica
Pericarditis gonocòccica

  A54.84 Pneumònia gonocòccica
  A54.85 Peritonitis gonocòccica
   Exclou 1: pelviperitonitis gonocòccica (A54.24)
  A54.86 Sèpsia gonocòccica
  A54.89 Altres infeccions gonocòcciques

   Queratodèrmia gonocòccica
Limfadenitis gonocòccica

 A54.9 Infecció gonocòccica no especificada
A55 Limfogranuloma (veneri) per clamídies

 

Bubó climàtic o tropical
Malaltia de Durand-Nicolas-Favre
Estiomen
Limfogranuloma inguinal

A56 Altres malalties de transmissió sexual per clamídies

 Inclou: malalties de transmissió sexual causades per Chlamydia
trachomatis

 Exclou 1: conjuntivitis neonatal per clamídies (P39.1)
pneumònia neonatal per clamídies (P23.1)

 Exclou 2: afeccions classificades a A74.-
limfogranuloma per clamídies (A55)

 A56.0 Infecció per clamídies del tracte genitourinari inferior
  A56.00 Infecció per clamídies del tracte genitourinari inferior no especificada
  A56.01 Cistitis i uretritis per clamídies
  A56.02 Vulvovaginitis per clamídies
  A56.09 Altres infeccions per clamídies del tracte genitourinari inferior
   Cervicitis per clamídies
 A56.1 Infecció per clamídies de pelviperitoneu i altres òrgans genitourinaris
  A56.11 Malaltia inflamatòria pelviana femenina per clamídies
  A56.19 Altres infeccions genitourinàries per clamídies

   Epididimitis per clamídies
Orquitis per clamídies

 A56.2 Infecció per clamídies del tracte genitourinari, localització no especificada
 A56.3 Infecció per clamídies d'anus i recte
 A56.4 Infecció per clamídies de faringe
 A56.8 Infecció per clamídies de transmissió sexual d'altres localitzacions
A57 Xancroide
 Úlcera tova
A58 Granuloma inguinal
 Donovanosi
A59 Tricomonosi
 Exclou 2: tricomonosi intestinal (A07.8)
 A59.0 Tricomonosi urogenital
  A59.00 Tricomonosi urogenital no especificada

   Fluix (vaginal) per Trichomonas
Leucorrea (vaginal) per Trichomonas

  A59.01 Vulvovaginitis tricomonal
  A59.02 Prostatitis tricomonal
  A59.03 Cistitis i uretritis tricomonal
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  A59.09 Altres tipus de tricomonosi urogenital
   Cervicitis per Trichomonas
 A59.8 Tricomonosi d'altres localitzacions
 A59.9 Tricomonosi no especificada
A60 Infeccions anogenitals per herpesvirus [herpes simple]
 A60.0 Infecció per herpesvirus de genitals i tracte urogenital
  A60.00 Infecció per herpesvirus d'aparell urogenital no especificada
  A60.01 Infecció per herpesvirus de penis
  A60.02 Infecció per herpesvirus d'altres òrgans genitals masculins
  A60.03 Cervicitis per herpesvirus
  A60.04 Vulvovaginitis per herpesvirus

   
Úlcera per herpesvirus [herpes simple]
Vaginitis per herpesvirus [herpes simple]
Vulvitis per herpesvirus [herpes simple]

  A60.09 Infecció per herpesvirus d'altres localitzacions del tracte urogenital
 A60.1 Infecció per herpesvirus de pell perianal i recte
 A60.9 Infecció anogenital per herpesvirus no especificada
A63 Altres malalties de transmissió sobretot sexual no classificades a cap altre lloc

 Exclou 2: mol·lusc contagiós (B08.1)
papil·loma de coll uterí (D26.0)

 A63.0 Berrugues anogenitals (venèries)

  Berrugues anogenitals causades per papil·lomavirus (humà) [VPH]
Condiloma acuminat

 A63.8 Altres malalties especificades de transmissió sobretot sexual
A64 Malaltia de transmissió sexual no especificada
Altres malalties espiroquetals (A65-A69)
Exclou 2: leptospirosi (A27.-)

sífilis (A50-A53)
A65 Sífilis no venèria

 
Bejel
Sífilis endèmica
Njovera

A66 Pian

 Inclou: buba
frambèsia (tropical)

 A66.0 Lesions inicials de pian

  

Xancre frambèsic
Frambèsia inicial o primària
Úlcera inicial frambèsica
Mare del pian

 A66.1 Papil·lomatosi múltiple i pian plantar

  
Frambesioma
Pianoma
Papil·loma plantar o palmar de pian

 A66.2 Altres lesions cutànies precoces de pian

  
Pian cutani, abans de cinc anys després de produir-se la infecció
Pian precoç (cutani) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular)
Frambèside de pian precoç

 A66.3 Hiperqueratosi de pian
  Hiperqueratosi palmar o plantar (precoç) (tardana) causada per pian
 A66.4 Gomes i úlceres de pian

  Frambèside gomosa
Pian nodular tardà (ulcerat)

 A66.5 Gangosa
  Rinofaringitis mutilant
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 A66.6 Lesions d'ossos i articulacions de pian

  

Ganglió de pian
Gundú de pian
Goma òssia de pian
Osteïtis o periostitis gomosa de pian
Hidrartrosi de pian
Osteïtis de pian
Periostitis de pian (hipertròfica)

 A66.7 Altres manifestacions de pian

  Nodes juxtaarticulars de pian
Pian mucós

 A66.8 Pian latent
  Pian sense manifestacions clíniques, amb serologia positiva
 A66.9 Pian no especificat
A67 Pinta [carate]
 A67.0 Lesions primàries de pinta

  Xancre (primari) de pinta
Pàpula (primària) de pinta

 A67.1 Lesions intermèdies de pinta

  

Plaques eritematoses de pinta
Lesions hipercròmiques de pinta
Hiperqueratosi de pinta
Píntides

 A67.2 Lesions tardanes de pinta

  
Lesions cutànies acròmiques de pinta
Lesions cutànies cicatricials de pinta
Lesions cutànies discròmiques de pinta

 A67.3 Lesions mixtes de pinta
  Lesions cutànies acròmiques i hipercròmiques de pinta
 A67.9 Pinta no especificada
A68 Febres recurrents
 Inclou: febre intermitent

 Exclou 2: malaltia de Lyme (A69.2-)
 A68.0 Febre recurrent transmesa per polls
  Febre recurrent causada per Borrelia recurrentis
 A68.1 Febre recurrent transmesa per paparres
  Febre recurrent causada per qualsevol espècie de Borrelia diferent de Borrelia recurrentis
 A68.9 Febre recurrent no especificada
A69 Altres infeccions espiroquetals
 A69.0 Estomatitis necrosant ulcerosa

  

Cancrum oris
Gangrena fusoespiroquetal
Noma
Estomatitis gangrenosa

 A69.1 Altres infeccions de Vincent

  

Faringitis fusoespiroquetal
Gingivitis ulcerosa necrosant (aguda)
Gingivoestomatitis ulcerosa necrosant (aguda)
Estomatitis espiroquetal
Estomatitis ulcerativa
Angina de Vincent
Gingivitis de Vincent

 A69.2 Malaltia de Lyme
  Eritema migrant crònic causat per Borrelia burgdorferi
  A69.20 Malaltia de Lyme no especificada
  A69.21 Meningitis causada per malaltia de Lyme
  A69.22 Altres trastorns neurològics en malaltia de Lyme

   
Neuritis cranial
Meningoencefalitis
Polineuropatia
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  A69.23 Artritis causada per malaltia de Lyme
  A69.29 Altres afeccions associades a malaltia de Lyme
   Miopericarditis causada per malaltia de Lyme
 A69.8 Altres infeccions espiroquetals especificades
 A69.9 Infecció espiroquetal no especificada
Altres malalties causades per clamídies (A70-A74)
Exclou 1: malalties de transmissió sexual per clamídies (A55-A56)
A70 Infeccions per Chlamydia psittaci

 
Ornitosi
Clamidiosi aviària
Psitacosi

A71 Tracoma
 Exclou 1: seqüeles de tracoma (B94.0)
 A71.0 Fase inicial de tracoma
  Trachoma dubium
 A71.1 Fase activa de tracoma

  
Conjuntivitis granulosa (tracomatosa)
Conjuntivitis fol·licular tracomatosa
Pannus tracomatós

 A71.9 Tracoma no especificat
A74 Altres malalties causades per clamídies

 

Exclou 1: conjuntivitis neonatal per clamídies (P39.1)
malaltia de Reiter (M02.3-)
malalties de transmissió sexual per clamídies (A55-A56)
pneumònia neonatal per clamídies (P23.1)

 Exclou 2: pneumònia causada per clamídies (J16.0)
 A74.0 Conjuntivitis per clamídies
  Paratracoma
 A74.8 Altres malalties per clamídies
  A74.81 Peritonitis per clamídies
  A74.89 Altres malalties per clamídies
 A74.9 Infecció per clamídies no especificada
  Clamidiosi NE
Rickettsiosis (A75-A79)
A75 Tifus
 Exclou 1: rickettsiosi causada per Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.81)
 A75.0 Tifus epidèmic transmès per polls causat per Rickettsia prowazekii

  Tifus clàssic (febre)
Tifus epidèmic (transmès per polls)

 A75.1 Tifus recurrent [malaltia de Brill]
  Malaltia de Brill-Zinsser
 A75.2 Tifus causat per Rickettsia typhi
  Tifus murí (transmès per puces)
 A75.3 Tifus causat per Rickettsia tsutsugamushi

  
Febre de tsutsugamushi
Tifus de les bardisses (transmès per àcars)
Tifus causat per Orientia tsutsugamushi (tifus de les bardisses)

 A75.9 Tifus no especificat
  Tifus (febre) NE
A77 Febre maculosa [rickettsiosis transmeses per paparres]
 A77.0 Febre maculosa causada per Rickettsia rickettsii

  Febre maculosa de les muntanyes Rocalloses
Febre de São Paulo
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 A77.1 Febre maculosa causada per Rickettsia conorii

  

Tifus de l'Àfrica per paparres
Febre botonosa
Tifus de l'Índia per paparres
Tifus de Kenya per paparres
Febre marsellesa
Febre mediterrània per paparres

 A77.2 Febre maculosa causada per Rickettsia siberica

  Febre del nord d'Àsia per paparres
Tifus siberià per paparres

 A77.3 Febre maculosa causada per Rickettsia australis
  Tifus de Queensland per paparres
 A77.4 Ehrlichiosi
  Exclou 1: rickettsiosi causada per Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.81)
  A77.40 Ehrlichiosi no especificada
  A77.41 Ehrlichiosi chafeensis [Ehrlichia chafeensis]
  A77.49 Altres tipus d'ehrlichiosi

   Ehrlichiosi causada per E. ewingii
Ehrlichiosi causada per E. muris euclairensis

 A77.8 Altres tipus de febre maculosa

  
Febre maculosa causada per Rickettsia africae (febre per mossegada de paparra africana)
Rickettsia 364D/R. philipii (febre de la costa del Pacífic per paparres)
Febre maculosa causada per Rickettsia parkeri

 A77.9 Febre maculosa no especificada
  Tifus transmès per paparres NE
A78 Febre Q

 
Infecció per Coxiella burnetii
Febre de Queensland
Febre quadrilateral

A79 Altres tipus de rickettsiosi
 A79.0 Febre de les trinxeres

  Febre quintana
Febre de Volínia

 A79.1 Rickettsiosi exantemàtica causada per Rickettsia akari

  Febre de Kew Garden
Rickettsiosi vesiculosa

 A79.8 Altres tipus especificats de rickettsiosi
  A79.81 Rickettsiosi causada per Ehrlichia sennetsu
   Rickettsiosi causada per Neorickettsia sennetsu
  A79.89 Altres tipus especificats de rickettsiosi
 A79.9 Rickettsiosi no especificada
  Infecció rickettsiana NE
Infeccions del sistema nerviós central causades per virus i prions (A80-A89)
Exclou 1: seqüeles de poliomielitis (B91)

seqüeles d'encefalitis vírica (B94.1)
síndrome postpòlio (G14)

A80 Poliomielitis aguda
 A80.0 Poliomielitis paralítica aguda associada a vacuna
 A80.1 Poliomielitis paralítica aguda per virus salvatge, importada
 A80.2 Poliomielitis paralítica aguda per virus salvatge, autòctona
 A80.3 Altres poliomielitis paralítiques agudes i poliomielitis paralítiques agudes no especificades
  A80.30 Poliomielitis paralítica aguda no especificada
  A80.39 Altres tipus de poliomielitis paralítica aguda
 A80.4 Poliomielitis aguda no paralítica
 A80.9 Poliomielitis aguda no especificada
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A81 Infeccions del sistema nerviós central per virus atípics
 Inclou: malalties del sistema nerviós central causades per prions

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 A81.0 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob
  A81.00 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob no especificada
   Malaltia de Jakob-Creutzfeldt no especificada
  A81.01 Variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob
   vMCJ
  A81.09 Altres tipus de malaltia de Creutzfeldt-Jakob

   

MCJ
Malaltia de Creutzfeldt-Jakob hereditària
Malaltia de Creutzfeldt-Jakob iatrogènica
Malaltia de Creutzfeldt-Jakob esporàdica
Encefalopatia espongiforme subaguda (amb demència)

 A81.1 Panencefalitis esclerosant subaguda

  Encefalitis per cossos d'inclusió de Dawson
Leucoencefalopatia esclerosant de Van Bogaert

 A81.2 Leucoencefalopatia multifocal progressiva
  Leucoencefalopatia multifocal NE
 A81.8 Altres infeccions del sistema nerviós central per virus atípics
  A81.81 Kuru
  A81.82 Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
   Síndrome GSS
  A81.83 Insomni familiar fatal
   IFF
  A81.89 Altres infeccions del sistema nerviós central per virus atípics
 A81.9 Infecció del sistema nerviós central per virus atípics no especificada
  Malalties del sistema nerviós central causades per prions NE
A82 Ràbia
 A82.0 Ràbia salvatge
 A82.1 Ràbia urbana
 A82.9 Ràbia no especificada
A83 Encefalitis vírica transmesa per mosquits
 Inclou: meningoencefalitis vírica transmesa per mosquits

 
Exclou 2: encefalitis equina veneçolana (A92.2)

febre del Nil occidental (A92.3-)
virus del Nil occidental (A92.3-)

 A83.0 Encefalitis japonesa
 A83.1 Encefalitis equina de l'oest
 A83.2 Encefalitis equina de l'est
 A83.3 Encefalitis de Saint Louis
 A83.4 Encefalitis australiana
  Malaltia pel virus de Kunjin
 A83.5 Encefalitis de Califòrnia

  Meningoencefalitis de Califòrnia
Encefalitis de La Crosse

 A83.6 Malaltia pel virus de Rocio
 A83.8 Altres tipus d'encefalitis vírica transmesa per mosquits
 A83.9 Encefalitis vírica transmesa per mosquits no especificada
A84 Encefalitis vírica transmesa per paparres
 Inclou: meningoencefalitis vírica transmesa per paparres

 A84.0 Encefalitis de l'Extrem Orient transmesa per paparres [encefalitis russa vernoestival]
 A84.1 Encefalitis centreeuropea transmesa per paparres
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 A84.8 Altres tipus d'encefalitis vírica transmesa per paparres
  A84.81 Malaltia pel virus de Powassan
  A84.89 Altres tipus d'encefalitis vírica transmesa per paparres
   Encefalomielitis ovina

   Codifiqueu
primer:

si escau, infecció per transfusió (T80.22-)

 A84.9 Encefalitis vírica transmesa per paparres no especificada
A85 Altres tipus d'encefalitis vírica no classificats a cap altre lloc

 Inclou: encefalomielitis vírica especificada NCAL
meningoencefalitis vírica especificada NCAL

 

Exclou 1: coriomeningitis limfocítica (A87.2)
encefalitis causada pel virus de la parotiditis (B26.2)
encefalitis causada pel virus de la poliomielitis (A80.-)
encefalitis causada pel virus del xarampió (B05.0)
encefalitis causada per citomegalovirus (B25.8)
encefalitis causada per herpes zòster (B02.0)
encefalitis causada per herpesvirus [herpes simple] (B00.4)
encefalitis causada per herpesvirus NCAL (B10.0-)
encefalomielitis miàlgica benigna (G93.3)

 A85.0 Encefalitis per enterovirus
  Encefalomielitis per enterovirus
 A85.1 Encefalitis per adenovirus
  Meningoencefalitis per adenovirus
 A85.2 Encefalitis vírica transmesa per artròpodes no especificada
  Exclou 1: virus del Nil occidental amb encefalitis (A92.31)
 A85.8 Altres tipus especificats d'encefalitis vírica

  Encefalitis letàrgica
Malaltia de Von Economo-Cruchet

A86 Encefalitis vírica no especificada

 Encefalomielitis vírica NE
Meningoencefalitis vírica NE

A87 Meningitis vírica

 

Exclou 1: meningitis causada pel virus de la parotiditis (B26.1)
meningitis causada pel virus de la poliomielitis (A80.-)
meningitis causada pel virus del xarampió (B05.1)
meningitis causada per herpes zòster (B02.1)
meningitis causada per herpesvirus [herpes simple] (B00.3)
meningitis causada per herpesvirus [herpes simple] (B00.3)

 A87.0 Meningitis per enterovirus

  Meningitis per coxsackievirus
Meningitis per echovirus

 A87.1 Meningitis per adenovirus
 A87.2 Coriomeningitis limfocítica
  Meningoencefalitis limfocítica
 A87.8 Altres tipus de meningitis vírica
 A87.9 Meningitis vírica no especificada
A88 Altres infeccions víriques del sistema nerviós central no classificades a cap altre lloc

 Exclou 1: encefalitis vírica NE (A86)
meningitis vírica NE (A87.9)

 A88.0 Febre exantemàtica per enterovirus [exantema de Boston]
 A88.1 Vertigen epidèmic
 A88.8 Altres infeccions víriques del sistema nerviós central especificades
A89 Infecció vírica del sistema nerviós central no especificada
Febres víriques i febres hemorràgiques víriques transmeses per artròpodes (A90-A99)
A90 Dengue [clàssic]
 Exclou 1: febre hemorràgica del dengue (A91)
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A91 Febre hemorràgica del dengue
A92 Altres tipus de febre vírica transmesa per mosquits
 Exclou 1: malaltia del riu Ross (B33.1)
 A92.0 Malaltia pel virus del chikungunya
  Febre (hemorràgica) chikungunya
 A92.1 Febre O'nyong-nyong
 A92.2 Febre equina veneçolana

  Encefalitis equina veneçolana
Malaltia pel virus de l'encefalomielitis equina veneçolana

 A92.3 Infecció pel virus del Nil occidental
  Febre del Nil occidental
  A92.30 Infecció pel virus del Nil occidental no especificada

   
Febre del Nil occidental NE
Febre del Nil occidental sense complicacions
Virus del Nil occidental NE

  A92.31 Infecció pel virus del Nil occidental amb encefalitis

   Encefalitis del Nil occidental
Encefalomielitis del Nil occidental

  A92.32 Infecció pel virus del Nil occidental amb altres manifestacions neurològiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar les manifestacions neurològiques

  A92.39 Infecció pel virus del Nil occidental amb altres complicacions

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar les altres manifestacions

 A92.4 Febre de la vall del Rift
 A92.5 Malaltia pel virus del Zika

  
Febre pel virus del Zika
Zika NE
Infecció pel virus del Zika

  Exclou 1: malaltia pel virus del Zika congènita (P35.4)
 A92.8 Altres tipus especificats de febre vírica transmesa per mosquits
 A92.9 Febre vírica transmesa per mosquits no especificada
A93 Altres tipus de febre vírica transmesa per artròpodes no classificats a cap altre lloc
 A93.0 Malaltia pel virus d'Oropouche
  Febre d'Oropouche
 A93.1 Febre per mosquit de la sorra

  Febre pappataci
Febre per flebòtoms

 A93.2 Febre del Colorado per paparres
 A93.8 Altres tipus especificats de febre vírica transmesa per artròpodes

  Malaltia pel virus de Piry
Malaltia pel virus de l'estomatitis vesicular [febre d'Indiana]

A94 Febre vírica transmesa per artròpodes no especificada

 Febre per arbovirus NE
Infecció per arbovirus NE

A95 Febre groga
 A95.0 Febre groga selvàtica
  Febre groga de tipus selvàtic
 A95.1 Febre groga urbana
 A95.9 Febre groga no especificada
A96 Febre hemorràgica per arenavirus
 A96.0 Febre hemorràgica pel virus de Junin
  Febre hemorràgica argentina
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 A96.1 Febre hemorràgica pel virus de Machupo
  Febre hemorràgica boliviana
 A96.2 Febre de Lassa
 A96.8 Altres tipus de febre hemorràgica per arenavirus
 A96.9 Febre hemorràgica per arenavirus no especificada
A98 Altres tipus de febre hemorràgica vírica no classificats a cap altre lloc

 Exclou 1: febre hemorràgica chikungunya (A92.0)
febre hemorràgica del dengue (A91)

 A98.0 Febre hemorràgica pel virus de Crimea-Congo
  Febre hemorràgica de l'Àsia central
 A98.1 Febre hemorràgica d'Omsk
 A98.2 Malaltia del bosc de Kyasanur
 A98.3 Malaltia pel virus de Marburg
 A98.4 Malaltia pel virus d'Ebola
 A98.5 Febre hemorràgica amb síndrome renal

  

Febre hemorràgica epidèmica
Febre hemorràgica coreana
Febre hemorràgica russa
Malaltia pel virus de Hantaan
Malaltia per hantavirus amb manifestacions renals
Nefropatia epidèmica
Febre de Songo

  Exclou 1: síndrome pulmonar (cardiopulmonar) per hantavirus (B33.4)
 A98.8 Altres tipus especificats de febre hemorràgica vírica
A99 Febre hemorràgica vírica no especificada
Infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les mucoses (B00-B09)
B00 Infeccions per herpesvirus [herpes simple]
 Exclou 1: infeccions congènites per herpesvirus (P35.2)

 
Exclou 2: herpangina (B08.5)

infeccions anogenitals per herpesvirus (A60.-)
mononucleosi per herpesvirus gamma (B27.0-)

 B00.0 Èczema herpètic
  Erupció varicel·liforme de Kaposi
 B00.1 Dermatitis vesicular per herpesvirus

  

Herpes simple facial
Herpes simple labial
Otitis externa per herpes simple
Dermatitis vesicular d'orella
Dermatitis vesicular de llavi

 B00.2 Gingivoestomatitis i faringoamigdalitis per herpesvirus
  Faringitis per herpesvirus
 B00.3 Meningitis per herpesvirus
 B00.4 Encefalitis per herpesvirus

  Meningoencefalitis per herpesvirus
Malaltia per herpesvirus simià

  Exclou 1: encefalitis causada per herpesvirus 6 i 7 (B10.01, B10.09)
encefalitis per herpesvirus no simple (B10.0-)

 B00.5 Malaltia ocular per herpesvirus
  B00.50 Malaltia ocular per herpesvirus no especificada
  B00.51 Iridociclitis per herpesvirus

   Iritis per herpesvirus
Uveïtis anterior per herpesvirus

  B00.52 Queratitis per herpesvirus
   Queratoconjuntivitis per herpesvirus
  B00.53 Conjuntivitis per herpesvirus
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  B00.59 Altres malalties d'ull per herpesvirus
   Dermatitis de parpella per herpesvirus
 B00.7 Malaltia disseminada per herpesvirus
  Sèpsia per herpesvirus
 B00.8 Altres formes d'infecció per herpesvirus
  B00.81 Hepatitis per herpesvirus
  B00.82 Mielitis per herpes simple
  B00.89 Altres infeccions per herpesvirus
   Voltadits per herpesvirus
 B00.9 Infecció per herpesvirus no especificada
  Infecció per herpes simple NE
B01 Varicel·la [verola borda]
 B01.0 Meningitis per varicel·la
 B01.1 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis per varicel·la
  Encefalitis, mielitis i encefalomielitis varicel·loses
  B01.11 Encefalitis i encefalomielitis per varicel·la
   Encefalitis i encefalomielitis varicel·loses
  B01.12 Mielitis per varicel·la
   Mielitis varicel·losa
 B01.2 Pneumònia per varicel·la
 B01.8 Varicel·la amb altres complicacions
  B01.81 Queratitis per varicel·la
  B01.89 Altres complicacions de la varicel·la
 B01.9 Varicel·la sense complicació
  Varicel·la NE
B02 Herpes zòster [zòster]

 Inclou: zona
zona ígnia

 B02.0 Encefalitis per herpes zòster
  Meningoencefalitis per herpes zòster
 B02.1 Meningitis per herpes zòster
 B02.2 Herpes zòster amb altres afectacions del sistema nerviós
  B02.21 Ganglionitis geniculada postherpètica
  B02.22 Neuràlgia de trigemin postherpètica
  B02.23 Polineuropatia postherpètica
  B02.24 Mielitis postherpètica
   Mielitis per herpes zòster
  B02.29 Altres tipus d'afectació postherpètica del sistema nerviós
   Radiculopatia postherpètica
 B02.3 Malaltia ocular per herpes zòster
  B02.30 Malaltia ocular per herpes zòster no especificada
  B02.31 Conjuntivitis per herpes zòster
  B02.32 Iridociclitis per herpes zòster
  B02.33 Queratitis per herpes zòster
   Queratoconjuntivitis per herpes zòster
  B02.34 Escleritis per herpes zòster
  B02.39 Altres malalties oculars per herpes zòster
   Blefaritis per herpes zòster
 B02.7 Herpes zòster disseminat
 B02.8 Herpes zòster amb altres complicacions
  Otitis externa per herpes zòster
 B02.9 Herpes zòster sense complicacions
  Herpes zòster NE
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B03 Verola

 Nota: La 33a Assemblea Mundial de la Salut, celebrada el 1980, va declarar erradicada la verola.
La classificació s'ha mantingut com a mesura de control.

B04 Verola dels simis
B05 Xarampió
 Inclou: pallola

 Exclou 1: panencefalitis esclerosant subaguda (A81.1)
 B05.0 Xarampió complicat per encefalitis
  Encefalitis postxarampió
 B05.1 Xarampió complicat per meningitis
  Meningitis postxarampió
 B05.2 Xarampió complicat per pneumònia
  Pneumònia postxarampió
 B05.3 Xarampió complicat per otitis mitjana
  Otitis mitjana postxarampió
 B05.4 Xarampió amb complicacions intestinals
 B05.8 Xarampió amb altres complicacions
  B05.81 Queratitis i queratoconjuntivitis per xarampió
  B05.89 Altres complicacions del xarampió
 B05.9 Xarampió sense complicació
  Xarampió NE
B06 Rubèola [xarampió alemany]
 Exclou 1: rubèola congènita (P35.0)
 B06.0 Rubèola amb complicacions neurològiques
  B06.00 Rubèola amb complicacions neurològiques no especificada
  B06.01 Encefalitis per rubèola
   Meningoencefalitis per rubèola
  B06.02 Meningitis per rubèola
  B06.09 Altres complicacions neurològiques de la rubèola
 B06.8 Rubèola amb altres complicacions
  B06.81 Pneumònia per rubèola
  B06.82 Artritis per rubèola
  B06.89 Altres complicacions de la rubèola
 B06.9 Rubèola sense complicació
  Rubèola NE
B07 Berrugues víriques

 
Inclou: berruga simple

berruga vulgar
berrugues víriques causades per papil·lomavirus humà

 

Exclou 2: berrugues anogenitals (venèries) (A63.0)
papil·loma de bufeta urinària (D41.4)
papil·loma de coll uterí (D26.0)
papil·loma de laringe (D14.1)

 B07.0 Berruga plantar
  
 B07.8 Altres tipus de berruga vírica

  Berruga comuna
Berruga plana

 B07.9 Berruga vírica no especificada

B08 Altres infeccions víriques caracteritzades per lesions a la pell i a les mucoses no classificades a cap altre
lloc

 Exclou 1: malaltia pel virus de l'estomatitis vesicular (A93.8)
 B08.0 Altres infeccions per ortopoxvirus
  Exclou 2: verola dels simis (B04)
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  B08.01 Verola bovina i vaccí no de vacunació
   B08.010 Verola bovina
   B08.011 Vaccí no de vacunació
    Exclou 1: vaccí (de vacunació) (generalitzat) (T88.1)
  B08.02 Malaltia per orfvirus

   Dermatitis pustulosa contagiosa
Ectima contagiosa

  B08.03 Verola mamària bovina [node dels munyidors]
  B08.04 Paravacuna no especificada
  B08.09 Altres infeccions per ortopoxvirus
   Infecció per ortopoxvirus NE
 B08.1 Mol·lusc contagiós
 B08.2 Exantema sobtat [sisena malaltia]
  Rosèola infantil
  B08.20 Exantema sobtat [sisena malaltia] no especificat
   Rosèola infantil no especificada
  B08.21 Exantema sobtat [sisena malaltia] causat per herpesvirus humà 6
   Rosèola infantil causada per herpesvirus humà 6
  B08.22 Exantema sobtat [sisena malaltia] causat per herpesvirus humà 7
   Rosèola infantil causada per herpesvirus humà 7
 B08.3 Eritema infecciós [cinquena malaltia]
 B08.4 Estomatitis vesicular per enterovirus amb exantema
  Pseudoglossopeda [malaltia boca-mà-peu]
 B08.5 Faringitis vesicular per enterovirus
  Herpangina
 B08.6 Infeccions per parapoxvirus
  B08.60 Infecció per parapoxvirus no especificada
  B08.61 Estomatitis bovina
  B08.62 Verola de les foques
  B08.69 Altres infeccions per parapoxvirus
 B08.7 Infeccions per yatapoxvirus
  B08.70 Infecció per yatapoxvirus no especificada
  B08.71 Malaltia pel virus tanapox
  B08.72 Malaltia pel virus tumoral dels micos de Yaba
   Malaltia tumoral dels micos de Yaba
  B08.79 Altres infeccions per yatapoxvirus
 B08.8 Altres infeccions víriques especificades caracteritzades per lesions a la pell i a les mucoses

  
Faringitis limfonodular per enterovirus
Glossopeda
Poxvirus NCAL

B09 Infecció vírica no especificada caracteritzada per lesions a la pell i a les mucoses

 Enantema víric NE
Exantema víric NE

Altres tipus d'herpesvirus humà (B10)
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B10 Altres tipus d'herpesvirus humà

 

Exclou 2: citomegalovirus (B25.9)
herpes NE (B00.9)
herpes simple (B00.-)
herpes zòster (B02.-)
herpes zòster (B02.-)
herpesvirus humà 1 i 2 (B00.-)
herpesvirus humà 3 (B01.-, B02.-)
herpesvirus humà 4 (B27.0-)
herpesvirus humà 5 (B25.-)
herpesvirus humà NE (B00.-)
varicel·la (B01.-)
virus d'Epstein-Barr (B27.0-)

 B10.0 Altres tipus d'encefalitis per herpesvirus humà

  

Exclou 2: encefalitis per herpes NE (B00.4)
encefalitis per herpes simple (B00.4)
encefalitis per herpesvirus humà (B00.4)
encefalitis per herpesvirus simià (B00.4)

  B10.01 Encefalitis per herpesvirus humà 6
  B10.09 Altres tipus d'encefalitis per herpesvirus humà
   Encefalitis per herpesvirus humà 7
 B10.8 Altres infeccions per herpesvirus humà
  B10.81 Infecció per herpesvirus humà 6
  B10.82 Infecció per herpesvirus humà 7
  B10.89 Altres infeccions per herpesvirus humà

   Infecció per herpesvirus humà 8
Infecció per herpesvirus associada amb sarcoma de Kaposi

Hepatitis vírica (B15-B19)
Exclou 1: seqüeles d'hepatitis vírica (B94.2)
Exclou 2: hepatitis per citomegalovirus (B25.1)

hepatitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.81)
B15 Hepatitis A aguda
 B15.0 Hepatitis A aguda, amb coma hepàtic
 B15.9 Hepatitis A aguda, sense coma hepàtic
  Hepatitis A (aguda) (vírica) NE
B16 Hepatitis B aguda
 B16.0 Hepatitis B aguda, amb virus delta i coma hepàtic
 B16.1 Hepatitis B aguda, amb virus delta i sense coma hepàtic
 B16.2 Hepatitis B aguda, sense virus delta i amb coma hepàtic
 B16.9 Hepatitis B aguda, sense virus delta ni coma hepàtic
  Hepatitis B (aguda) (vírica) NE
B17 Altres tipus d'hepatitis vírica aguda
 B17.0 Infecció o sobreinfecció delta aguda de portador d'hepatitis B
 B17.1 Hepatitis C aguda
  B17.10 Hepatitis C aguda, sense coma hepàtic
   Hepatitis C aguda NE
  B17.11 Hepatitis C aguda, amb coma hepàtic
 B17.2 Hepatitis E aguda
 B17.8 Altres tipus especificats d'hepatitis vírica aguda
  Hepatitis no A no B (aguda) (vírica) NCAL
 B17.9 Hepatitis vírica aguda no especificada

  Hepatitis aguda NE
Hepatitis infecciosa aguda NE

B18 Hepatitis vírica crònica
 Inclou: portador d'hepatitis vírica

 B18.0 Hepatitis B crònica, amb virus delta
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 B18.1 Hepatitis B crònica, sense virus delta

  Hepatitis B crònica (vírica)
Portador d'hepatitis B

 B18.2 Hepatitis C crònica
  Portador d'hepatitis C
 B18.8 Altres tipus d'hepatitis vírica crònica
  Portador d'altres hepatitis víriques
 B18.9 Hepatitis vírica crònica no especificada
  Portador d'hepatitis vírica no especificada
B19 Hepatitis vírica no especificada
 B19.0 Hepatitis vírica no especificada, amb coma hepàtic
 B19.1 Hepatitis B no especificada
  B19.10 Hepatitis B no especificada, sense coma hepàtic
   Hepatitis B no especificada NE
  B19.11 Hepatitis B no especificada, amb coma hepàtic
 B19.2 Hepatitis C no especificada
  B19.20 Hepatitis C no especificada, sense coma hepàtic
   Hepatitis C NE
  B19.21 Hepatitis C no especificada, amb coma hepàtic
 B19.9 Hepatitis vírica no especificada, sense coma hepàtic
  Hepatitis vírica NE
Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
B20 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]

 
Inclou: complex relacionat amb la sida [CRS]

infecció pel VIH simptomàtica
síndrome d'immunodeficiència adquirida [sida]

 Codifiqueu
primer:

Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica l'embaràs, el part i el
puerperi, si escau (O98.7-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar totes les manifestacions de la infecció pel VIH

 
Exclou 1: estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z21)

evidència serològica no concloent del VIH (R75)
exposició al VIH (Z20.6)

Altres malalties víriques (B25-B34)
B25 Malaltia per citomegalovirus

 Exclou 1: infecció congènita per citomegalovirus (P35.1)
mononucleosi per citomegalovirus (B27.1-)

 B25.0 Pneumonitis per citomegalovirus
 B25.1 Hepatitis per citomegalovirus
 B25.2 Pancreatitis per citomegalovirus
 B25.8 Altres malalties citomegalovíriques
  Encefalitis per citomegalovirus
 B25.9 Malaltia citomegalovírica no especificada
B26 Parotiditis

 Inclou: parotitis epidèmica
parotitis infecciosa

 B26.0 Orquitis per parotiditis
 B26.1 Meningitis per parotiditis
 B26.2 Encefalitis per parotiditis
 B26.3 Pancreatitis per parotiditis
 B26.8 Parotiditis amb altres complicacions
  B26.81 Hepatitis per parotiditis
  B26.82 Miocarditis per parotiditis
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  B26.83 Nefritis per parotiditis
  B26.84 Polineuropatia per parotiditis
  B26.85 Artritis per parotiditis
  B26.89 Altres complicacions de la parotiditis
 B26.9 Parotiditis sense complicació

  Parotiditis NE
Galteres NE

B27 Mononucleosi infecciosa

 
Inclou: angina monocítica

febre ganglionar
malaltia de Pfeiffer

 B27.0 Mononucleosi per herpesvirus gamma
  Mononucleosi pel virus d'Epstein-Barr
  B27.00 Mononucleosi per herpesvirus gamma, sense complicacions
  B27.01 Mononucleosi per herpesvirus gamma, amb polineuropatia
  B27.02 Mononucleosi per herpesvirus gamma, amb meningitis
  B27.09 Mononucleosi per herpesvirus gamma, amb altres complicacions
   Hepatomegàlia en mononucleosi per herpesvirus gamma
 B27.1 Mononucleosi per citomegalovirus
  B27.10 Mononucleosi per citomegalovirus, sense complicacions
  B27.11 Mononucleosi per citomegalovirus, amb polineuropatia
  B27.12 Mononucleosi per citomegalovirus, amb meningitis
  B27.19 Mononucleosi per citomegalovirus, amb altres complicacions
   Hepatomegàlia en mononucleosi per citomegalovirus
 B27.8 Altres tipus de mononucleosi infecciosa
  B27.80 Altres tipus de mononucleosi infecciosa, sense complicacions
  B27.81 Altres tipus de mononucleosi infecciosa, amb polineuropatia
  B27.82 Altres tipus de mononucleosi infecciosa, amb meningitis
  B27.89 Altres tipus de mononucleosi infecciosa, amb altres complicacions
   Hepatomegàlia en altres tipus de mononucleosi infecciosa
 B27.9 Mononucleosi infecciosa no especificada
  B27.90 Mononucleosi infecciosa no especificada, sense complicacions
  B27.91 Mononucleosi infecciosa no especificada, amb polineuropatia
  B27.92 Mononucleosi infecciosa no especificada, amb meningitis
  B27.99 Mononucleosi infecciosa no especificada, amb altres complicacions
   Hepatomegàlia en mononucleosi infecciosa no especificada
B30 Conjuntivitis vírica

 Exclou 1: herpes zòster ocular (B02.3)
malaltia ocular per herpesvirus [herpes simple] (B00.5)

 B30.0 Queratoconjuntivitis causada per adenovirus

  Queratoconjuntivitis epidèmica
Ull de les drassanes

 B30.1 Conjuntivitis causada per adenovirus

  Conjuntivitis fol·licular aguda per adenovirus
Conjuntivitis de les piscines

 B30.2 Faringoconjuntivitis vírica
 B30.3 Conjuntivitis hemorràgica epidèmica aguda (per enterovirus)

  
Conjuntivitis causada per coxsackievirus 24
Conjuntivitis causada per enterovirus 70
Conjuntivitis hemorràgica (aguda) (epidèmica)

 B30.8 Altres tipus de conjuntivitis vírica
  Conjuntivitis de Newcastle
 B30.9 Conjuntivitis vírica no especificada
B33 Altres malalties víriques no classificades a cap altre lloc
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 B33.0 Miàlgia epidèmica
  Malaltia de Bornholm
 B33.1 Malaltia del riu Ross

  Poliartritis i exantema epidèmics
Febre del riu Ross

 B33.2 Carditis vírica
  Carditis per coxsackievirus
  B33.20 Carditis vírica no especificada
  B33.21 Endocarditis vírica
  B33.22 Miocarditis vírica
  B33.23 Pericarditis vírica
  B33.24 Miocardiopatia vírica
 B33.3 Infeccions per retrovirus no classificades a cap altre lloc
  Infecció per retrovirus NE
 B33.4 Síndrome pulmonar (cardiopulmonar) per hantavirus [SPH] [SCPH]

  Malaltia per hantavirus amb manifestacions pulmonars
Malaltia pel virus de Sin Nombre

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol fallida renal aguda associada (N17.9)

  Exclou 1: febre hemorràgica amb manifestacions renals (A98.5)
malaltia per hantavirus amb manifestacions renals (A98.5)

 B33.8 Altres malalties víriques especificades

  Exclou 1: berrugues víriques causades per infecció per papil·lomavirus humà (B07)
infecció anogenital per papil·lomavirus humà (A63.0)

B34 Infecció vírica de localització no especificada

 

Exclou 1: agents vírics que causen malalties classificades en un altre lloc (B97.-)
berrugues víriques causades per infecció per papil·lomavirus humà (B07)
infecció anogenital per papil·lomavirus humà (A63.0)
infecció per herpesvirus [herpes simple] NE (B00.9)
infecció per retrovirus NE (B33.3)
malaltia citomegalovírica NE (B25.9)

 B34.0 Infecció per adenovirus no especificada
 B34.1 Infecció per enterovirus no especificada

  Infecció per coxsackievirus NE
Infecció per echovirus NE

 B34.2 Infecció per coronavirus no especificada

  
Exclou 1: COVID-19 (U07.1)

pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu
(SARS) (J12.81)

 B34.3 Infecció per parvovirus no especificada
 B34.4 Infecció per papovavirus no especificada
 B34.8 Altres infeccions víriques de localització no especificada
 B34.9 Infecció vírica no especificada
  Virèmia NE
Micosis (B35-B49)
Exclou 2: micosi fungoide (C84.0-)

pneumonitis per hipersensibilitat causada per pols orgànica (J67.-)
B35 Dermatofitosi

 
Inclou: favus

infeccions per espècies d'Epidermophyton, Microsporum i Trichophyton
tinya, qualsevol tipus excepte les de B36.-

 B35.0 Tinya de la barba i el cap

  

Tinea barbae
Queri
Tinya del cuir cabellut
Sicosi micòtica
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 B35.1 Tinya d'ungles

  

Oníquia dermatofítica
Dermatofitosi d'ungla
Onicomicosi
Tinea unguium

 B35.2 Tinya de mans

  Dermatofitosi de mà
Tinea manuum

 B35.3 Tinya de peus

  
Peu d'atleta
Dermatofitosi de peu
Tinea pedis

 B35.4 Tinya de cos
  Tinea corporis
 B35.5 Tinya imbricada
  Tinya de Tokelau
 B35.6 Tinya crural

  
Pruïja de dhobie
Tinea cruris
Pruïja inguinal

 B35.8 Altres tipus de dermatofitosi

  Dermatofitosi disseminada
Dermatofitosi granulomatosa

 B35.9 Dermatofitosi no especificada
  Tinya NE
B36 Altres tipus de micosi superficial
 B36.0 Pitiriasi versicolor

  Tinya flava
Tinya versicolor

 B36.1 Tinya negra

  
Queratomicosi palmar nigricans
Microsporosi negra
Pitiriasi negra

 B36.2 Tricosporosi [piedra] blanca
  Tinya blanca
 B36.3 Tricosporosi [piedra] negra
 B36.8 Altres tipus especificats de micosi superficial
 B36.9 Micosi superficial no especificada
B37 Candidosi [candidiasi]

 Inclou: moniliosi
oïdiomicosi

 Exclou 1: candidosi neonatal (P37.5)
 B37.0 Estomatitis per càndides
  Muguet oral
 B37.1 Candidosi pulmonar

  Bronquitis per càndides
Pneumònia per càndides

 B37.2 Candidosi de pell i ungles

  Oníquia per càndides
Paroníquia per càndides

  Exclou 2: dermatitis dels bolquers (L22)
 B37.3 Candidosi de vulva i vagina

  
Vulvovaginitis per càndides
Vulvovaginitis per monilials
Muguet vaginal

 B37.4 Candidosi d'altres parts urogenitals
  B37.41 Cistitis i uretritis per càndides
  B37.42 Balanitis per càndides
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  B37.49 Altres tipus de candidosi urogenital
   Pielonefritis per càndides
 B37.5 Meningitis per càndides
 B37.6 Endocarditis per càndides
 B37.7 Sèpsia per càndides

  Candidosi disseminada
Candidosi sistèmica

 B37.8 Candidosi d'altres localitzacions
  B37.81 Esofagitis per càndides
  B37.82 Enteritis per càndides
   Proctitis per càndides
  B37.83 Quilitis per càndides
  B37.84 Otitis externa per càndides
  B37.89 Altres localitzacions de candidosi
   Osteomielitis per càndides
 B37.9 Candidosi no especificada
  Muguet NE
B38 Coccidioidomicosi
 B38.0 Coccidioidomicosi pulmonar aguda
 B38.1 Coccidioidomicosi pulmonar crònica
 B38.2 Coccidioidomicosi pulmonar no especificada
 B38.3 Coccidioidomicosi cutània
 B38.4 Meningitis per coccidioidomicosi
 B38.7 Coccidioidomicosi disseminada
  Coccidioidomicosi generalitzada
 B38.8 Altres formes de coccidioidomicosi
  B38.81 Coccidioidomicosi prostàtica
  B38.89 Altres formes de coccidioidomicosi
 B38.9 Coccidioidomicosi no especificada
B39 Histoplasmosi

 Codifiqueu
primer:

la sida associada (B20)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol manifestació associada, com ara:
retinitis (H32)
endocarditis (I39)
meningitis (G02)
pericarditis (I32)

 B39.0 Infecció pulmonar aguda per Histoplasma capsulatum
 B39.1 Infecció pulmonar crònica per Histoplasma capsulatum
 B39.2 Infecció pulmonar no especificada per Histoplasma capsulatum
 B39.3 Infecció disseminada per Histoplasma capsulatum
  Infecció generalitzada per Histoplasma capsulatum
 B39.4 Infecció no especificada per Histoplasma capsulatum
  Histoplasmosi americana
 B39.5 Infecció per Histoplasma duboisii
  Histoplasmosi africana
 B39.9 Histoplasmosi no especificada
B40 Blastomicosi

 Exclou 1: blastomicosi brasilera (B41.-)
blastomicosi queloidal (B48.0)

 B40.0 Blastomicosi pulmonar aguda
 B40.1 Blastomicosi pulmonar crònica
 B40.2 Blastomicosi pulmonar no especificada
 B40.3 Blastomicosi cutània
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 B40.7 Blastomicosi disseminada
  Blastomicosi generalitzada
 B40.8 Altres formes de blastomicosi
  B40.81 Meningoencefalitis blastomicòtica
   Meningomielitis causada per blastomicosi
  B40.89 Altres formes de blastomicosi
 B40.9 Blastomicosi no especificada
B41 Paracoccidioidomicosi

 Inclou: blastomicosi brasilera
malaltia de Lutz

 B41.0 Paracoccidioidomicosi pulmonar
 B41.7 Paracoccidioidomicosi disseminada
  Paracoccidioidomicosi generalitzada
 B41.8 Altres formes de paracoccidioidomicosi
 B41.9 Paracoccidioidomicosi no especificada
B42 Esporotricosi
 B42.0 Esporotricosi pulmonar
 B42.1 Esporotricosi limfocutània
 B42.7 Esporotricosi disseminada
  Esporotricosi generalitzada
 B42.8 Altres formes d'esporotricosi
  B42.81 Esporotricosi cerebral
   Meningitis causada per esporotricosi
  B42.82 Artritis per esporotricosi
  B42.89 Altres formes d'esporotricosi
 B42.9 Esporotricosi no especificada
B43 Cromomicosi i abscés feohifomicòtic
 B43.0 Cromomicosi cutània
  Dermatitis verrucosa
 B43.1 Abscés feohifomicòtic cerebral
  Cromomicosi cerebral
 B43.2 Quist i abscés feohifomicòtics subcutanis
 B43.8 Altres formes de cromomicosi
 B43.9 Cromomicosi no especificada
B44 Aspergil·losi
 Inclou: aspergil·loma

 B44.0 Aspergil·losi pulmonar invasiva
 B44.1 Altres tipus d'aspergil·losi pulmonar
 B44.2 Aspergil·losi amigdalina
 B44.7 Aspergil·losi disseminada
  Aspergil·losi generalitzada
 B44.8 Altres formes d'aspergil·losi
  B44.81 Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica
  B44.89 Altres formes d'aspergil·losi
 B44.9 Aspergil·losi no especificada
B45 Criptococcosi
 B45.0 Criptococcosi pulmonar
 B45.1 Criptococcosi cerebral

  Meningitis criptocòccica
Criptococcosi meningocerebral

 B45.2 Criptococcosi cutània
 B45.3 Criptococcosi òssia
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 B45.7 Criptococcosi disseminada
  Criptococcosi generalitzada
 B45.8 Altres formes de criptococcosi
 B45.9 Criptococcosi no especificada
B46 Zigomicosi
 B46.0 Mucormicosi pulmonar
 B46.1 Mucormicosi rinocerebral
 B46.2 Mucormicosi gastrointestinal
 B46.3 Mucormicosi cutània
  Mucormicosi subcutània
 B46.4 Mucormicosi disseminada
  Mucormicosi generalitzada
 B46.5 Mucormicosi no especificada
 B46.8 Altres tipus de zigomicosi
  Entomoftoromicosi
 B46.9 Zigomicosi no especificada
  Ficomicosi NE
B47 Micetoma
 B47.0 Eumicetoma

  Peu de Madura micòtic
Maduromicosi

 B47.1 Actinomicetoma
 B47.9 Micetoma no especificat
  Peu de Madura NE
B48 Altres tipus de micosi no classificats a cap altre lloc
 B48.0 Lobomicosi

  Blastomicosi queloidal
Malaltia de Lobo

 B48.1 Rinosporidiosi
 B48.2 Al·lesqueriosi
  Infecció per Pseudallescheria boydii

  Exclou 1: eumicetoma (B47.0)
 B48.3 Geotricosi
  Estomatitis per Geotrichum
 B48.4 Penicil·liosi
  Talaromicosi
 B48.8 Altres tipus especificats de micosi

  

Adiaspiromicosi
Infecció de teixits i òrgans per Alternaria
Infecció de teixits i òrgans per Drechslera
Infecció de teixits i òrgans per Fusarium
Infecció de teixits i òrgans per fongs sapròfits NCAL

B49 Micosi no especificada
 Fungèmia NE
Protozoosis (B50-B64)
Exclou 1: altres malalties intestinals protozoàries (A07.-)

amebosi (A06.-)
B50 Paludisme [malària] causat per Plasmodium falciparum
 Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium falciparum amb qualsevol altra espècie de Plasmodium

 B50.0 Paludisme causat per Plasmodium falciparum amb complicacions cerebrals
  Paludisme cerebral NE
 B50.8 Altres tipus de paludisme greu i complicat causat per Plasmodium falciparum
  Paludisme greu o complicat NE causat per Plasmodium falciparum
 B50.9 Paludisme no especificat causat per Plasmodium falciparum
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B51 Paludisme [malària] causat per Plasmodium vivax

 Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium vivax amb altres espècies de Plasmodium, excepte de
Plasmodium falciparum

 Exclou 1: plasmodium vivax amb Plasmodium falciparum (B50.-)
 B51.0 Paludisme causat per Plasmodium vivax, amb ruptura de melsa
 B51.8 Paludisme causat per Plasmodium vivax, amb altres complicacions
 B51.9 Paludisme causat per Plasmodium vivax, sense complicació
  Paludisme NE causat per Plasmodium vivax
B52 Paludisme [malària] causat per Plasmodium malariae

 Inclou: infeccions mixtes de Plasmodium malariae amb altres espècies de Plasmodium, excepte de
Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax

 Exclou 1: plasmodium falciparum (B50.-)
plasmodium vivax (B51.-)

 B52.0 Paludisme causat per Plasmodium malariae, amb nefropatia
 B52.8 Paludisme causat per Plasmodium malariae, amb altres complicacions
 B52.9 Paludisme causat per Plasmodium malariae, sense complicació
  Paludisme NE causat per Plasmodium malariae
B53 Altres tipus especificats de paludisme [malària]
 B53.0 Paludisme [malària] causat per Plasmodium ovale

  
Exclou 1: plasmodium ovale amb Plasmodium falciparum (B50.-)

plasmodium ovale amb Plasmodium malariae (B52.-)
plasmodium ovale amb Plasmodium vivax (B51.-)

 B53.1 Paludisme [malària] causat per Plasmodium simium

  

Exclou 1: paludisme causat per Plasmodium simium amb Plasmodium falciparum (B50.-)
paludisme causat per Plasmodium simium amb Plasmodium malariae (B52.-)
paludisme causat per Plasmodium simium amb Plasmodium ovale (B53.0)
paludisme causat per Plasmodium simium amb Plasmodium vivax (B51.-)

 B53.8 Altres tipus de paludisme no classificats a cap altre lloc
B54 Paludisme [malària] no especificat
B55 Leishmaniosi
 B55.0 Leishmaniosi visceral

  Kala-azar
Leishmaniosi dèrmica postkala-azar

 B55.1 Leishmaniosi cutània
 B55.2 Leishmaniosi mucocutània
 B55.9 Leishmaniosi no especificada
B56 Tripanosomosi [tripanosomiasi] africana
 B56.0 Tripanosomosi gambiana

  Infecció per Trypanosoma brucei gambiense
Malaltia de la son de l'Àfrica occidental

 B56.1 Tripanosomosi rhodesiana

  Malaltia de la son est-africana
Infecció per Trypanosoma brucei rhodesiense

 B56.9 Tripanosomosi africana no especificada
  Malaltia de la son NE
B57 Malaltia de Chagas

 Inclou: infecció per Trypanosoma cruzi
tripanosomosi americana

 B57.0 Malaltia de Chagas aguda amb afectació cardíaca
  Malaltia de Chagas aguda amb miocarditis
 B57.1 Malaltia de Chagas aguda sense afectació cardíaca
  Malaltia de Chagas aguda NE
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 B57.2 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació cardíaca

  

Tripanosomosi americana NE
Malaltia de Chagas (crònica) NE
Malaltia de Chagas (crònica) amb miocarditis
Tripanosomosi NE

 B57.3 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació de l'aparell digestiu
  B57.30 Malaltia de Chagas amb afectació de l'aparell digestiu no especificada
  B57.31 Megaesòfag en la malaltia de Chagas
  B57.32 Megacòlon en la malaltia de Chagas
  B57.39 Altres afectacions de l'aparell digestiu en la malaltia de Chagas
 B57.4 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació del sistema nerviós
  B57.40 Malaltia de Chagas amb afectació del sistema nerviós no especificada
  B57.41 Meningitis en la malaltia de Chagas
  B57.42 Meningoencefalitis en la malaltia de Chagas
  B57.49 Altres afectacions del sistema nerviós en la malaltia de Chagas
 B57.5 Malaltia de Chagas (crònica) amb afectació d'un altre òrgan
B58 Toxoplasmosi
 Inclou: infecció per Toxoplasma gondii

 Exclou 1: toxoplasmosi congènita (P37.1)
 B58.0 Oftalmopatia per toxoplasmes
  B58.00 Oftalmopatia per toxoplasmes no especificada
  B58.01 Corioretinitis per toxoplasmes
  B58.09 Altres tipus d'oftalmopatia per toxoplasmes
   Uveïtis per toxoplasmes
 B58.1 Hepatitis per toxoplasmes
 B58.2 Meningoencefalitis per toxoplasmes
 B58.3 Toxoplasmosi pulmonar
 B58.8 Toxoplasmosi amb afectació d'un altre òrgan
  B58.81 Miocarditis per toxoplasmes
  B58.82 Miositis per toxoplasmes
  B58.83 Nefropatia tubulointersticial per toxoplasmes
   Pielonefritis per toxoplasmes
  B58.89 Toxoplasmosi amb afectació d'un altre òrgan
 B58.9 Toxoplasmosi no especificada
B59 Pneumocistosi

 Pneumònia causada per Pneumocystis carinii
Pneumònia causada per Pneumocystis jirovecii

B60 Altres tipus de protozoosi no classificats a cap altre lloc

 
Exclou 1: criptosporidiosi (A07.2)

isosporosi (A07.3)
microsporidiosi intestinal (A07.8)

 B60.0 Babesiosi
  B60.00 Babesiosi no especificada

   Babesiosi causada per espècie de Babesia no especificada
Piroplasmosi no especificada

  B60.01 Babesiosi causada per Babesia microti
   Infecció per B. microti
  B60.02 Babesiosi causada per Babesia duncani
   Infecció per B. duncani i espècies de tipus B. duncani
  B60.03 Babesiosi causada per Babesia divergens

   Babesiosi causada per Babesia MO-1
Infecció per B. divergens i soques de tipus B. divergens
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  B60.09 Altres tipus de babesiosi

   

Altres tipus de piroplasmosi
Infecció per altres protozous de l'ordre Piroplasmida
Infecció per altres espècies de Babesia
Babesiosi causada per Babesia venatorum
Babesiosi causada per Babesia KO-1

 B60.1 Acantamebosi
  B60.10 Acantamebosi no especificada
  B60.11 Meningoencefalitis causada per Acanthamoeba (culbertsoni)
  B60.12 Conjuntivitis causada per Acanthamoeba
  B60.13 Queratoconjuntivitis causada per Acanthamoeba
  B60.19 Altres malalties causades per Acanthamoeba
 B60.2 Negleriosi
  Meningoencefalitis amèbica primària
 B60.8 Altres tipus especificats de protozoosi
  Microsporidiosi
B64 Protozoosi no especificada
Helmintosis [helmintiasis] (B65-B83)
B65 Esquistosomosi [bilharziosi]
 Inclou: febre dels cargols

 B65.0 Esquistosomosi causada per Schistosoma haematobium [esquistosomosi urinària]
 B65.1 Esquistosomosi causada per Schistosoma mansoni [esquistosomosi intestinal]
 B65.2 Esquistosomosi causada per Schistosoma japonicum
  Esquistosomosi asiàtica
 B65.3 Dermatitis per cercàries
  Pruïja dels nedadors
 B65.8 Altres tipus d'esquistosomosi

  
Infestació per Schistosoma intercalatum
Infestació per Schistosoma mattheei
Infestació per Schistosoma mekongi

 B65.9 Esquistosomosi no especificada
B66 Altres infestacions per trematodes
 B66.0 Opistorquiosi

  Infestació per trematodes de fetge de gat
Infestació per Opisthorchis (felineus) (viverrini)

 B66.1 Clonorquiosi

  
Malaltia per trematodes hepàtic xinès
Infestació per Clonorchis sinensis
Malaltia per trematodes hepàtic oriental

 B66.2 Dicroceliosi

  Infestació per Dicrocoelium dendriticum
Infestació per trematodes de llanceta

 B66.3 Fasciolosi

  

Infestació per Fasciola gigantica
Infestació per Fasciola hepatica
Infestació per Fasciola indica
Malaltia per trematodes del fetge d'ovella

 B66.4 Paragonimosi

  
Infestació per espècies de Paragonimus
Malaltia pulmonar per trematodes
Distomatosi pulmonar

 B66.5 Fasciolopsiosi

  Infestació per Fasciolopsis buski
Distomatosi intestinal
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 B66.8 Altres tipus especificats d'infestació per trematodes

  

Equinostomosi
Heterofiosi
Metagonimosi
Nanofietosi
Watsoniosi

 B66.9 Infestació per trematodes no especificada
B67 Equinococcosi
 Inclou: hidatidosi

 B67.0 Infestació hepàtica per Echinococcus granulosus
 B67.1 Infestació pulmonar per Echinococcus granulosus
 B67.2 Infestació òssia per Echinococcus granulosus
 B67.3 Infestació per Echinococcus granulosus d'altres localitzacions i localitzacions múltiples
  B67.31 Infestació per Echinococcus granulosus, glàndula tiroide
  B67.32 Infestació per Echinococcus granulosus, localitzacions múltiples
  B67.39 Infestació per Echinococcus granulosus, altres localitzacions
 B67.4 Infestació per Echinococcus granulosus no especificada
  Tènia del gos (infestació)
 B67.5 Infestació hepàtica per Echinococcus multilocularis
 B67.6 Infestació per Echinococcus multilocularis d'altres localitzacions i localitzacions múltiples
  B67.61 Infestació per Echinococcus multilocularis, localitzacions múltiples
  B67.69 Infestació per Echinococcus multilocularis, altres localitzacions
 B67.7 Infestació per Echinococcus multilocularis no especificada
 B67.8 Equinococcosi hepàtica no especificada
 B67.9 Altres equinococcosis i equinococcosis no especificades
  B67.90 Equinococcosi no especificada
   Equinococcosi NE
  B67.99 Altres tipus d'equinococcosi
B68 Teniosi
 Exclou 1: cisticercosi (B69.-)
 B68.0 Teniosi causada per Taenia solium
  Tènia del porc (infestació)
 B68.1 Teniosi causada per Taenia saginata

  Tènia de la vedella (infestació)
Infestació per tènia Taenia saginata adulta

 B68.9 Teniosi no especificada
B69 Cisticercosi
 Inclou: cisticercosi causada per forma larval de Taenia solium

 B69.0 Cisticercosi del sistema nerviós central
 B69.1 Cisticercosi d'ull
 B69.8 Cisticercosi d'altres localitzacions
  B69.81 Miositis en cisticercosi
  B69.89 Cisticercosi d'altres localitzacions
 B69.9 Cisticercosi no especificada
B70 Difil·lobotriosi i esparganosi
 B70.0 Difil·lobotriosi

  Infestació per Diphyllobothrium (adult) (latum) (pacificum)
Tènia del peix (infestació)

  Exclou 2: difil·lobotriosi larval (B70.1)
 B70.1 Esparganosi

  

Infestació per Sparganum (mansoni) (proliferum)
Infestació per larves de Spirometra
Difil·lobotriosi larval
Espirometrosi
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B71 Altres infestacions per cestodes
 B71.0 Himenolepiosi

  Infestació per tènia nana
Tènia de la rata (infestació)

 B71.1 Dipilidiosi
 B71.8 Altres tipus especificats d'infestació per cestodes
  Cenurosi
 B71.9 Infestació per cestodes no especificada
  Tènia (infestació) NE
B72 Dracunculosi

 Inclou: infestació per cuc de Guinea
infestació per Dracunculus medinensis

B73 Oncocercosi

 
Inclou: ceguesa dels rius

infestació per Onchocerca volvulus
volvulosi

 B73.0 Oncocercosi amb malaltia ocular
  B73.00 Oncocercosi amb afectació ocular no especificada
  B73.01 Oncocercosi amb endoftalmitis
  B73.02 Oncocercosi amb glaucoma
  B73.09 Oncocercosi amb altres afectacions oculars
   Infestació de parpella causada per oncocercosi
 B73.1 Oncocercosi sense malaltia ocular
B74 Filariosi

 Exclou 2: eosinofília (pulmonar) tropical NE (J82)
oncocercosi (B73)

 B74.0 Filariosi causada per Wuchereria brancofti

  Elefantiasi de Bancroft
Filariosi de Bancroft

 B74.1 Filariosi causada per Brugia malayi
 B74.2 Filariosi causada per Brugia timori
 B74.3 Loaosi

  
Tumefacció de Calabar
Malaltia per cuc de l'ull d'Àfrica
Infestació per Loa loa

 B74.4 Mansonel·losi

  
Infestació per Mansonella ozzardi
Infestació per Mansonella perstans
Infestació per Mansonella streptocerca

 B74.8 Altres tipus de filariosi
  Dirofilariosi
 B74.9 Filariosi no especificada
B75 Triquinosi

 Inclou: infestació per espècies de Trichinella
triquinel·losi

B76 Malalties causades per ancilòstoms
 Inclou: uncinariosi

 B76.0 Ancilostomosi [ancilostomiasi]
  Infecció per espècies d'Ancylostoma
 B76.1 Necatorosi
  Infestació per Necator americanus
 B76.8 Altres malalties causades per ancilòstoms
 B76.9 Malaltia causada per ancilòstoms no especificada
  Larva migrant cutània NE
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B77 Ascariosi [ascariasi]

 Inclou: ascaridiosi
infestació per cuc rodó

 B77.0 Ascariosi amb complicacions intestinals
 B77.8 Ascariosi amb altres complicacions
  B77.81 Pneumònia per ascariosi
  B77.89 Ascariosi amb altres complicacions
 B77.9 Ascariosi no especificada
B78 Estrongiloïdosi
 Exclou 1: tricostrongilosi (B81.2)
 B78.0 Estrongiloïdosi intestinal
 B78.1 Estrongiloïdosi cutània
 B78.7 Estrongiloïdosi disseminada
 B78.9 Estrongiloïdosi no especificada
B79 Tricuriosi

 Inclou: tricocefalosi
tricurs (malaltia) (infestació)

B80 Enterobiosi

 
Inclou: infestació per nematodes

infestació per oxiürs
oxiürosi

B81 Altres tipus d'helmintosi intestinal no classificats a cap altre lloc

 
Exclou 1: angiostrongilosi causada per:

angiostrongylus cantonensis (B83.2)
parastrongylus cantonensis (B83.2)

 B81.0 Anisakiosi
  Infestació per larves d'Anisakis
 B81.1 Capil·lariosi intestinal

  Capil·lariosi NE
Infestació per Capillaria philippinensis

  Exclou 2: capil·lariosi hepàtica (B83.8)
 B81.2 Tricostrongilosi
 B81.3 Angiostrongilosi intestinal

  
Angiostrongilosi causada per:
Parastrongylus costaricensis
Angiostrongylus costaricensis

 B81.4 Helmintosis intestinals mixtes

  Infestació per helmints intestinals classificada en més d'una de les categories B65.0-B81.3 i B81.8
Helmintosi mixta NE

 B81.8 Altres tipus especificats d'helmintosi intestinal

  Infestació per espècies d'Oesophagostomum [esofagostomosi]
Infestació per Ternidens diminutus [ternidensosi]

B82 Parasitisme intestinal no especificat
 B82.0 Helmintosi intestinal no especificada
 B82.9 Parasitisme intestinal no especificat
B83 Altres tipus d'helmintosi
 Exclou 1: capil·lariosi NE (B81.1)

 Exclou 2: capil·lariosi intestinal (B81.1)
 B83.0 Larva migrant visceral
  Toxocarosi
 B83.1 Gnatostomosi
  Edema erràtic
 B83.2 Angiostrongilosi causada per Angiostrongylus cantonensis
  Meningoencefalitis eosinofílica causada per Angiostrongylus cantonensis
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  Exclou 2: angiostrongilosi intestinal (B81.3)
 B83.3 Singamosi
  Infestació per Syngamus trachea
 B83.4 Hirudinosi interna
  Exclou 2: hirudinosi externa (B88.3)
 B83.8 Altres tipus especificats d'helmintosi

  

Acantocefalosi
Gongilonemosi
Capil·lariosi hepàtica
Metastrongilosi
Telaziosi

 B83.9 Helmintosi no especificada
  Cucs NE

  Exclou 1: helmintosi intestinal NE (B82.0)
Pediculosi, acarosi [acariasi] i altres infestacions (B85-B89)
B85 Pediculosi i ftiriosi [ftiriasi]
 B85.0 Pediculosi causada per Pediculus humanus capitis
  Infestació per polls del cuir cabellut
 B85.1 Pediculosi causada per Pediculus humanus corporis
  Infestació per polls del cos
 B85.2 Pediculosi no especificada
 B85.3 Ftiriosi

  Infestació per polls del pubis
Infestació per Phthirus pubis

 B85.4 Pediculosi i ftiriosi mixtes
  Infestació classificable en més d'una de les categories B85.0-B85.3
B86 Escabiosi
 Ronya sarcòptica
B87 Miasi
 Inclou: infestació per larves de mosca

 B87.0 Miasi cutània
  Miasi erràtica subcutània
 B87.1 Miasi de les ferides
  Miasi traumàtica
 B87.2 Miasi ocular
 B87.3 Miasi rinofaríngia
  Miasi laríngia
 B87.4 Miasi auricular
 B87.8 Miasi d'altres localitzacions
  B87.81 Miasi genitourinària
  B87.82 Miasi intestinal
  B87.89 Miasi d'altres localitzacions
 B87.9 Miasi no especificada
B88 Altres infestacions
 B88.0 Altres tipus d'acarosi

  

Dermatitis per àcars
Dermatitis causada per espècies de Demodex
Dermatitis causada per Dermanyssus gallinae
Dermatitis causada per Liponyssoides saguinus
Trombiculosi

  Exclou 2: escabiosi (B86)
 B88.1 Tungosi [infestació per puça de la sorra]
 B88.2 Altres infestacions per artròpodes
  Escarabosi
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 B88.3 Hirudinosi externa
  Infestació per sangoneres NE

  Exclou 2: hirudinosi interna (B83.4)
 B88.8 Altres tipus especificats d'infestació

  
Parasitisme ictiòtic causat per Vandellia cirrhosa
Linguatulosi
Porocefalosi

 B88.9 Infestació no especificada

  
Infestació (pell) NE
Infestació per àcars NE
Paràsits de la pell NE

B89 Malaltia parasitària no especificada
Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries (B90-B94)
Nota: Empreu les categories B90-B94 per a indicar afeccions classificables a A00-B89 com a causa de seqüeles

classificades en un altre lloc. Les «seqüeles» inclouen les afeccions especificades com a tals, i també els efectes
residuals de les malalties classificables a les categories anteriors si hi ha evidència que la malaltia ja no és present.
No empreu els codis d'aquestes categories per a la codificació d'infeccions cròniques. Codifiqueu les infeccions
actuals cròniques com a malaltia infecciosa activa segons sigui convenient.

Codifiqueu
primer: l'afecció a conseqüència de (seqüela de) malaltia infecciosa o parasitària

B90 Seqüeles de tuberculosi
 B90.0 Seqüeles de tuberculosi del sistema nerviós central
 B90.1 Seqüeles de tuberculosi genitourinària
 B90.2 Seqüeles de tuberculosi d'ossos i articulacions
 B90.8 Seqüeles de tuberculosi d'altres òrgans
  Exclou 2: seqüeles de tuberculosi respiratòria (B90.9)
 B90.9 Seqüeles de tuberculosi respiratòria i de tuberculosi no especificada
  Seqüeles de tuberculosi NE
B91 Seqüeles de poliomielitis
 Exclou 1: síndrome postpòlio (G14)
B92 Seqüeles de lepra

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

 B94.0 Seqüeles de tracoma
 B94.1 Seqüeles d'encefalitis vírica
 B94.2 Seqüeles d'hepatitis vírica
 B94.8 Seqüeles d'altres malalties infeccioses i parasitàries especificades
 B94.9 Seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries no especificades
  Exclou 2: COVID-19 persistent (U09.9)
Agents infecciosos bacterians i vírics (B95-B97)
Nota: Empreu aquestes categories com a codis suplementaris o addicionals per a identificar els agents infecciosos de

malalties classificades en un altre lloc
B95 Estreptococs, estafilococs i enterococs que causen malalties classificades en un altre lloc
 B95.0 Estreptococs, grup A, que causen malalties classificades en un altre lloc
 B95.1 Estreptococs, grup B, que causen malalties classificades en un altre lloc
 B95.2 Enterococs que causen malalties classificades en un altre lloc
 B95.3 Streptococcus pneumoniae que causa malalties classificades en un altre lloc
 B95.4 Altres tipus d'estreptococ que causa malalties classificades en un altre lloc
 B95.5 Estreptococs no especificats que causen malalties classificades en un altre lloc
 B95.6 Staphylococcus aureus que causa malalties classificades en un altre lloc

  B95.61 Infecció per Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina que causa malalties
classificades en un altre lloc

   
Infecció per Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina (MSSA) que causa malalties
classificades en un altre lloc
Infecció per Staphylococcus aureus NE que causa malalties classificades en un altre lloc
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  B95.62 Infecció per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina que causa malalties
classificades en un altre lloc

   Infecció per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (MRSA) que causa malalties
classificades en un altre lloc

 B95.7 Altres tipus d'estafilococ que causa malalties classificades en un altre lloc
 B95.8 Estafilococs no especificats que causen malalties classificades en un altre lloc
B96 Altres tipus d'agent bacterià que causa malalties classificades en un altre lloc
 B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] que causa malalties classificades en un altre lloc
  Microorganisme similar al de la pleuropneumònia [OSPP/PPLO]
 B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] que causa malalties classificades en un altre lloc
 B96.2 Escherichia coli [E. coli] que causa malalties classificades en un altre lloc

  B96.20 Escherichia coli [E. coli] no especificat que causa malalties classificades en un altre
lloc

   Escherichia coli [E. coli] NE

  B96.21 Escherichia coli [E. coli] O157 productor de toxina Shiga [STEC] que causa
malalties classificades en un altre lloc

   

E. coli O157:H- (sense motilitat) amb confirmació de toxina Shiga
E. coli O157 amb confirmació de toxina Shiga i antigen H desconegut o diferent de H7
Escherichia coli [E. coli] O157:H7 amb o sense confirmació de producció de toxina Shiga
Escherichia coli [E. coli] O157:H7 productor de toxina Shiga amb o sense confirmació de
producció de toxina Shiga
STEC O157:H7 amb o sense confirmació de producció de toxina Shiga

  B96.22 Altres tipus especificats d'Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga
[STEC] que causen malalties classificades en un altre lloc

   Escherichia coli [E. coli] no O157 productor de toxina Shiga
Escherichia coli [E. coli] no O157 productor de toxina Shiga amb grup O conegut

  B96.23 Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga [STEC] no especificat que
causa malalties classificades en un altre lloc

   Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga (STEC) amb grup O no especificat
STEC NE

  B96.29 Altres tipus d'Escherichia coli [E. coli] que causa malalties classificades en un altre
lloc

   E. coli no productor de toxina Shiga
 B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] que causa malalties classificades en un altre lloc
 B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) que causa malalties classificades en un altre lloc

 B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) que causa malalties classificades en un altre
lloc

 B96.6 Bacteroides fragilis [B. fragilis] que causa malalties classificades en un altre lloc
 B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] que causa malalties classificades en un altre lloc
 B96.8 Altres tipus especificats d'agent bacterià que causen malalties classificades en un altre lloc
  B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori] que causa malalties classificades en un altre lloc
  B96.82 Vibrio vulnificus que causa malalties classificades en un altre lloc

  B96.89 Altres tipus especificats d'agent bacterià que causen malalties classificades en un
altre lloc

B97 Agents vírics que causen malalties classificades en un altre lloc
 B97.0 Adenovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
 B97.1 Enterovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.10 Enterovirus no especificat que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.11 Coxsackievirus que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.12 Echovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.19 Altres tipus d'enterovirus que causen malalties classificades en un altre lloc
 B97.2 Coronavirus que causa malalties classificades en un altre lloc

  B97.21 Coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) que causa
malalties classificades en un altre lloc

   Exclou 1: pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria
aguda greu (SARS) (J12.81)

  B97.29 Altres tipus de coronavirus que causen malalties classificades en un altre lloc
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 B97.3 Retrovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
  Exclou 1: malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
  B97.30 Retrovirus no especificat que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.31 Lentivirus que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.32 Oncovirus que causa malalties classificades en un altre lloc

  B97.33 Virus limfotròfic de limfòcits T humans de tipus 1 [VLTH-1/HTLV-1] que causa
malalties classificades en un altre lloc

  B97.34 Virus limfotròfic de limfòcits T humans de tipus 2 [VLTH-2/HTLV-2] que causa
malalties classificades en un altre lloc

  B97.35 Virus de la immunodeficiència humana de tipus 2 [VIH-2] que causa malalties
classificades en un altre lloc

  B97.39 Altres tipus de retrovirus que causen malalties classificades en un altre lloc
 B97.4 Virus respiratori sincicial que causa malalties classificades en un altre lloc
  VRS que causa malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

els trastorns relacionats, com ara:
infecció de les vies respiratòries altes (J06.9)
otitis mitjana (H65.-)

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

bronquitis aguda causada pel virus respiratori sincicial (VRS) (J20.5)
pneumònia pel virus respiratori sincicial (VRS) (J12.1)

 B97.5 Reovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
 B97.6 Parvovirus que causa malalties classificades en un altre lloc
 B97.7 Papil·lomavirus que causa malalties classificades en un altre lloc
 B97.8 Altres tipus d'agent víric que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.81 Metapneumovirus humà que causa malalties classificades en un altre lloc
  B97.89 Altres tipus d'agent víric que causa malalties classificades en un altre lloc
Altres malalties infeccioses (B99)
B99 Altres malalties infecciones i malalties infeccioses no especificades
 B99.8 Altres malalties infeccioses
 B99.9 Malalties infeccioses no especificades
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Capítol 2
Neoplàsies (C00-D49)
Nota: Activitat funcional
Totes les neoplàsies es classifiquen en aquest capítol, tant si són funcionalment actives com si no ho són. Podeu emprar un codi
addicional del capítol 4 per a identificar l'activitat funcional associada amb qualsevol neoplàsia.
Morfologia [histologia]
Al capítol 2, les neoplàsies es classifiquen principalment segons la seva localització (topografia), amb grans grups segons el seu
comportament: malignes, in situ, benignes, etc. Empreu la taula de neoplàsies per a identificar el codi topogràfic correcte. En alguns
casos, com ara els melanomes malignes i certs tumors neuroendocrins, la morfologia (tipus histològic) s'inclou en la categoria i els
codis.
Neoplàsies malignes primàries que afecten dues o més localitzacions contigües o sobreposades
Classifiqueu a la subcategoria/codi .8 (lesió contigua o sobreposada) les neoplàsies malignes primàries que se superposen en
dues o més localitzacions contigües (una al costat de l'altra), llevat que la combinació estigui específicament indexada en un altre
lloc. En casos de múltiples neoplàsies en una mateixa localització que no sigui contigua, com ara més d'un tumor en diferents
quadrants d'una mateixa mama, assigneu codis per a cadascuna de les localitzacions.
Neoplàsia maligna de teixit ectòpic
Les neoplàsies malignes de teixit ectòpic s'han de codificar a la localització indicada, p. ex. les neoplàsies malignes pancreàtiques
ectòpiques es codifiquen a localització no especificada del pàncrees (C25.9).
Aquest capítol conté els blocs següents:
C00-C14 Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faringe
C15-C26 Neoplàsies malignes d'òrgans digestius
C30-C39 Neoplàsies malignes d'òrgans respiratoris i intratoràcics
C40-C41 Neoplàsies malignes d'os i cartílag articular
C43-C44 Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell
C45-C49 Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials
C50 Neoplàsies malignes de mama
C51-C58 Neoplàsies malignes d'òrgans genitals femenins
C60-C63 Neoplàsies malignes d'òrgans genitals masculins
C64-C68 Neoplàsies malignes de tracte urinari
C69-C72 Neoplàsies malignes d'ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central
C73-C75 Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules endocrines
C7A Tumors neuroendocrins malignes
C7B Tumors neuroendocrins secundaris

C76-C80 Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, altres localitzacions secundàries i localitzacions no
especificades

C81-C96 Neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats
D00-D09 Neoplàsies in situ
D10-D36 Neoplàsies benignes, excepte tumors neuroendocrins benignes
D3A Tumors neuroendocrins benignes
D37-D48 Neoplàsies de comportament incert, policitèmia vera i síndromes mielodisplàstiques
D49 Neoplàsies de comportament no especificat
Neoplàsies malignes (C00-C96)
Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no (de localitzacions especificades) i certes histologies especificades,
excepte neuroendocrines i de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats (C00-C75)
Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faringe (C00-C14)
C00 Neoplàsia maligna de llavi

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 
Exclou 1: altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell del llavi (C44.0-)

carcinoma de cèl·lules de Merkel de llavi (C4A.0)
melanoma maligne de llavi (C43.0)

 C00.0 Neoplàsia maligna, llavi superior extern

  
Neoplàsia maligna, zona exterior de llavi superior
Neoplàsia maligna, llavi superior NE
Neoplàsia maligna, vora lliure de llavi superior
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 C00.1 Neoplàsia maligna, llavi inferior extern

  
Neoplàsia maligna, llavi inferior NE
Neoplàsia maligna, zona exterior de llavi inferior
Neoplàsia maligna, vora lliure de llavi inferior

 C00.2 Neoplàsia maligna, llavi extern no especificat
  Neoplàsia maligna, vora lliure de llavi NE
 C00.3 Neoplàsia maligna, cara interna de llavi superior

  

Neoplàsia maligna, cara bucal de llavi superior
Neoplàsia maligna, fre de llavi superior
Neoplàsia maligna, mucosa de llavi superior
Neoplàsia maligna, cara oral de llavi superior

 C00.4 Neoplàsia maligna, cara interna de llavi inferior

  

Neoplàsia maligna, cara bucal de llavi inferior
Neoplàsia maligna, fre de llavi inferior
Neoplàsia maligna, mucosa de llavi inferior
Neoplàsia maligna, cara oral de llavi inferior

 C00.5 Neoplàsia maligna, cara interna de llavi no especificat

  

Neoplàsia maligna, cara bucal de llavi no especificat
Neoplàsia maligna, fre de llavi no especificat
Neoplàsia maligna, mucosa de llavi no especificat
Neoplàsia maligna, cara oral de llavi no especificat

 C00.6 Neoplàsia maligna, comissura de llavi no especificada
 C00.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del llavi
 C00.9 Neoplàsia maligna, llavi no especificat
C01 Neoplàsia maligna de la base de la llengua

 
Neoplàsia maligna de superfície dorsal de la base de la llengua
Neoplàsia maligna de part fixa de la llengua NE
Neoplàsia maligna de terç posterior de la llengua

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

C02 Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 C02.0 Neoplàsia maligna, superfície dorsal de la llengua
  Neoplàsia maligna, dos terços anteriors de la superfície dorsal de la llengua

  Exclou 2: neoplàsia maligna de superfície dorsal de la base de la llengua (C01)
 C02.1 Neoplàsia maligna, vora de la llengua
  Neoplàsia maligna, punta de la llengua
 C02.2 Neoplàsia maligna, superfície ventral de la llengua

  Neoplàsia maligna, dos terços anteriors de la superfície ventral de la llengua
Neoplàsia maligna, fre lingual

 C02.3 Neoplàsia maligna, localització no especificada dels dos terços anteriors de la llengua

  Neoplàsia maligna, terç mitjà de la llengua NE
Neoplàsia maligna, part mòbil de la llengua NE

 C02.4 Neoplàsia maligna, amígdala lingual
  Exclou 2: neoplàsia maligna d'amígdala NE (C09.9)
 C02.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de la llengua
  Neoplàsia maligna, dues o més localitzacions contigües o sobreposades de la llengua
 C02.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la llengua
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C03 Neoplàsia maligna de geniva

 Inclou: neoplàsia maligna de la (vora de la) mucosa alveolar
neoplàsia maligna gingival

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 Exclou 2: neoplàsies malignes odontogèniques (C41.0-C41.1)
 C03.0 Neoplàsia maligna, geniva superior
 C03.1 Neoplàsia maligna, geniva inferior
 C03.9 Neoplàsia maligna, geniva no especificada
C04 Neoplàsia maligna del sòl de la boca

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 C04.0 Neoplàsia maligna, sòl anterior de la boca
  Neoplàsia maligna, anterior respecte de la unió premolar-canina
 C04.1 Neoplàsia maligna, sòl lateral de la boca
 C04.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del sòl de la boca
 C04.9 Neoplàsia maligna, sòl de la boca no especificat
C05 Neoplàsia maligna de paladar

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 Exclou 1: sarcoma de Kaposi de paladar (C46.2)
 C05.0 Neoplàsia maligna, paladar dur
 C05.1 Neoplàsia maligna, paladar tou
  Exclou 2: neoplàsia maligna de la cara rinofaríngia del paladar tou (C11.3)
 C05.2 Neoplàsia maligna, úvula
 C05.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del paladar
 C05.9 Neoplàsia maligna, paladar no especificat
  Neoplàsia maligna, sostre de la boca
C06 Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)

 C06.0 Neoplàsia maligna, mucosa de la galta

  Neoplàsia maligna, mucosa bucal NE
Neoplàsia maligna, part interna de la galta

 C06.1 Neoplàsia maligna, vestíbul de la boca

  Neoplàsia maligna, solc bucal (superior) (inferior)
Neoplàsia maligna, solc labial (superior) (inferior)

 C06.2 Neoplàsia maligna, àrea retromolar

 C06.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades d'altres parts de la boca i de parts
de la boca no especificades

  C06.80 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de parts no
especificades de la boca

  C06.89 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades d'altres parts de la
boca

   Neoplàsia en forma de «full de llibre» [cara ventral de la llengua i sòl de la boca]
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 C06.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la boca

  Neoplàsia maligna, localització no especificada de glàndula salival menor
Neoplàsia maligna, cavitat oral NE

C07 Neoplàsia maligna de glàndula paròtide

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

C08 Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
 Inclou: neoplàsia maligna de conductes salivals

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: neoplàsies malignes de glàndules salivals menors especificades que es classifiquen segons la
seva localització anatòmica

 Exclou 2: neoplàsia maligna de glàndula paròtide (C07)
neoplàsies malignes de glàndules salivals menors NE (C06.9)

 C08.0 Neoplàsia maligna, glàndula submandibular
  Neoplàsia maligna, glàndula submaxil·lar
 C08.1 Neoplàsia maligna, glàndula sublingual
 C08.9 Neoplàsia maligna, glàndula salival major no especificada
  Neoplàsia maligna, glàndula salival (major) NE
C09 Neoplàsia maligna d'amígdala

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 2: neoplàsia maligna d'amígdala faríngia (C11.1)
neoplàsia maligna d'amígdala lingual (C02.4)

 C09.0 Neoplàsia maligna, fossa amigdalina
 C09.1 Neoplàsia maligna, pilars del vel del paladar (anterior) (posterior)
 C09.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'amígdala
 C09.9 Neoplàsia maligna, amígdala no especificada

  
Neoplàsia maligna, amígdala NE
Neoplàsia maligna, amígdales faucials
Neoplàsia maligna, amígdales palatines

C10 Neoplàsia maligna d'orofaringe

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 2: neoplàsia maligna d'amígdala (C09.-)
 C10.0 Neoplàsia maligna, val·lècula
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 C10.1 Neoplàsia maligna, cara anterior de l'epiglotis

  Neoplàsia maligna, vora [marge] lliure de l'epiglotis
Neoplàsia maligna, plec glossoepiglòtic

  Exclou 2: neoplàsia maligna d'epiglotis (porció suprahioidal) NE (C32.1)
 C10.2 Neoplàsia maligna, paret lateral de l'orofaringe
 C10.3 Neoplàsia maligna, paret posterior de l'orofaringe
 C10.4 Neoplàsia maligna, fenedura branquial
  Neoplàsia maligna, quist branquial [localització de neoplàsia]
 C10.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'orofaringe
  Neoplàsia maligna, zona d'unió de l'orofaringe
 C10.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'orofaringe
C11 Neoplàsia maligna de rinofaringe

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 C11.0 Neoplàsia maligna, paret superior de la rinofaringe
  Neoplàsia maligna, sostre de la rinofaringe
 C11.1 Neoplàsia maligna, paret posterior de la rinofaringe

  Neoplàsia maligna, adenoides
Neoplàsia maligna, amígdala faríngia

 C11.2 Neoplàsia maligna, paret lateral de la rinofaringe

  
Neoplàsia maligna, fossa de Rosenmüller
Neoplàsia maligna, obertura de la trompa d'Eustaqui
Neoplàsia maligna, recés faringi

 C11.3 Neoplàsia maligna, paret anterior de la rinofaringe

  

Neoplàsia maligna, sòl de la rinofaringe
Neoplàsia maligna, cara rinofaríngia (anterior) (posterior) del paladar tou
Neoplàsia maligna, vora posterior de la coana nasal
Neoplàsia maligna, vora posterior del septe nasal

 C11.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de la rinofaringe
 C11.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la rinofaringe
  Neoplàsia maligna, paret rinofaríngia NE
C12 Neoplàsia maligna de si piriforme
 Neoplàsia maligna, fossa piriforme

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

C13 Neoplàsia maligna d'hipofaringe

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 2: neoplàsia maligna de si piriforme (C12)
 C13.0 Neoplàsia maligna, regió postcricoidal
 C13.1 Neoplàsia maligna, cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic

  

Neoplàsia maligna, zona marginal del plec aritenoepiglòtic
Neoplàsia maligna, plec aritenoepiglòtic NE
Neoplàsia maligna, zona marginal del plec interaritenoidal
Neoplàsia maligna, plec interaritenoidal NE
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  Exclou 2: neoplàsia maligna de la cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
(C32.1)

 C13.2 Neoplàsia maligna, paret posterior de l'hipofaringe
 C13.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'hipofaringe
 C13.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'hipofaringe
  Neoplàsia maligna, paret hipofaríngia NE
C14 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: neoplàsia maligna de cavitat oral NE (C06.9)
 C14.0 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la faringe
 C14.2 Neoplàsia maligna, anell de Waldeyer
 C14.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del llavi, la cavitat oral i la faringe

  Neoplàsia maligna primària, dues o més localitzacions contigües o sobreposades de llavi, cavitat oral i
faringe

  Exclou 1: neoplàsia en forma de «full de llibre» [cara ventral de la llengua i sòl de la boca]
(C06.89)

Neoplàsies malignes d'òrgans digestius (C15-C26)
Exclou 1: sarcoma de Kaposi de localització gastrointestinal (C46.4)
Exclou 2: tumors gastrointestinals de l'estroma (C49.A-)
C15 Neoplàsia maligna d'esòfag

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 C15.3 Neoplàsia maligna, terç superior de l'esòfag
 C15.4 Neoplàsia maligna, terç mitjà de l'esòfag
 C15.5 Neoplàsia maligna, terç inferior de l'esòfag
  Exclou 1: neoplàsia maligna d'unió cardioesofàgica (C16.0)
 C15.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'esòfag
 C15.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'esòfag
C16 Neoplàsia maligna d'estómac

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 Exclou 2: tumor carcinoide maligne d'estómac (C7A.092)
 C16.0 Neoplàsia maligna, càrdies

  

Neoplàsia maligna, orifici cardíac
Neoplàsia maligna, unió cardioesofàgica
Neoplàsia maligna, esòfag i estómac
Neoplàsia maligna, unió gastroesofàgica

 C16.1 Neoplàsia maligna, fundus gàstric
 C16.2 Neoplàsia maligna, cos de l'estómac
 C16.3 Neoplàsia maligna, antre pilòric
  Neoplàsia maligna, antre gàstric
 C16.4 Neoplàsia maligna, pílor

  Neoplàsia maligna, prepílor
Neoplàsia maligna, conducte pilòric

 C16.5 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la curvatura menor de l'estómac
  Neoplàsia maligna, curvatura menor de l'estómac, no classificable a C16.1-C16.4
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 C16.6 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la curvatura major de l'estómac
  Neoplàsia maligna, curvatura major de l'estómac, no classificable a C16.0-C16.4
 C16.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'estómac
 C16.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'estómac
  Càncer gàstric NE
C17 Neoplàsia maligna d'intestí prim
 Exclou 1: tumors carcinoides malignes d'intestí prim (C7A.01)
 C17.0 Neoplàsia maligna, duodè
 C17.1 Neoplàsia maligna, jejú
 C17.2 Neoplàsia maligna, ili
  Exclou 1: neoplàsia maligna de vàlvula ileocecal (C18.0)
 C17.3 Diverticle de Meckel maligne
  Exclou 1: diverticle de Meckel congènit (Q43.0)
 C17.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'intestí prim
 C17.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'intestí prim
C18 Neoplàsia maligna de còlon
 Exclou 1: tumors carcinoides malignes de còlon (C7A.02-)
 C18.0 Neoplàsia maligna, cec
  Neoplàsia maligna, vàlvula ileocecal
 C18.1 Neoplàsia maligna, apèndix
 C18.2 Neoplàsia maligna, còlon ascendent
 C18.3 Neoplàsia maligna, angle hepàtic
 C18.4 Neoplàsia maligna, còlon transvers
 C18.5 Neoplàsia maligna, angle esplènic
 C18.6 Neoplàsia maligna, còlon descendent
 C18.7 Neoplàsia maligna, còlon sigmoide
  Neoplàsia maligna, (flexura) sigmoidal

  Exclou 1: neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide (C19)
 C18.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del còlon
 C18.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del còlon
  Neoplàsia maligna, intestí gros NE
C19 Neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide

 Neoplàsia maligna de còlon i recte
Neoplàsia maligna de (còlon) rectosigmoide

 Exclou 1: tumors carcinoides malignes de còlon (C7A.02-)
C20 Neoplàsia maligna de recte
 Neoplàsia maligna d'ampul·la rectal
 Exclou 1: tumor carcinoide maligne de recte (C7A.026)
C21 Neoplàsia maligna d'anus i conducte anal

 

Exclou 2: altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de marge anal (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)
altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell anal (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)
altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell perianal (C44.500,
C44.510, C44.520, C44.590)
melanoma maligne de marge anal (C43.51)
melanoma maligne de pell anal (C43.51)
melanoma maligne de pell perianal (C43.51)
tumors carcinoides malignes de còlon (C7A.02-)

 C21.0 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'anus
 C21.1 Neoplàsia maligna, conducte anal
  Neoplàsia maligna, esfínter anal
 C21.2 Neoplàsia maligna, zona cloacal
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 C21.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del recte, l'anus i el conducte anal

  

Neoplàsia maligna, unió anorectal
Neoplàsia maligna anorectal
Neoplàsia maligna primària, dues o més localitzacions contigües o sobreposades de recte, anus i
conducte anal

C22 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
hepatitis B (B16.-, B18.0-B18.1)
hepatitis C (B17.1-, B18.2)

 Exclou 1: neoplàsia maligna de tracte biliar NE (C24.9)
neoplàsia maligna secundària de fetge i conducte biliar intrahepàtic (C78.7)

 C22.0 Carcinoma de cèl·lules hepàtiques

  Carcinoma hepatocel·lular
Hepatoma

 C22.1 Carcinoma de conducte biliar intrahepàtic
  Colangiocarcinoma

  Exclou 1: neoplàsia maligna de conducte hepàtic (C24.0)
 C22.2 Hepatoblastoma
 C22.3 Angiosarcoma de fetge
  Sarcoma de cèl·lules de Kupffer
 C22.4 Altres tipus de sarcoma de fetge
 C22.7 Altres tipus especificats de carcinoma de fetge
 C22.8 Neoplàsia maligna de fetge, primària, tipus no especificat
 C22.9 Neoplàsia maligna de fetge, no especificada com a primària o secundària
C23 Neoplàsia maligna de vesícula biliar
C24 Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
 Exclou 1: neoplàsia maligna de conducte biliar intrahepàtic (C22.1)
 C24.0 Neoplàsia maligna, conductes biliars extrahepàtics

  

Neoplàsia maligna, conducte o via biliar NE
Neoplàsia maligna, colèdoc
Neoplàsia maligna, conducte cístic
Neoplàsia maligna, conducte hepàtic

 C24.1 Neoplàsia maligna, ampul·la de Vater
 C24.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del tracte biliar

  Neoplàsia maligna que afecta els conductes biliars intrahepàtics i extrahepàtics
Neoplàsia maligna primària, dues o més localitzacions contigües o sobreposades del tracte biliar

 C24.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del tracte biliar
C25 Neoplàsia maligna de pàncrees

 Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 C25.0 Neoplàsia maligna, cap del pàncrees
 C25.1 Neoplàsia maligna, cos del pàncrees
 C25.2 Neoplàsia maligna, cua del pàncrees
 C25.3 Neoplàsia maligna, conducte pancreàtic
 C25.4 Neoplàsia maligna, pàncrees endocrí
  Neoplàsia maligna, illots de Langerhans

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 C25.7 Neoplàsia maligna, altres parts del pàncrees
  Neoplàsia maligna, coll del pàncrees
 C25.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del pàncrees
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 C25.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del pàncrees
C26 Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
 Exclou 1: neoplàsia maligna de peritoneu i retroperitoneu (C48.-)
 C26.0 Neoplàsia maligna, localització no especificada del tracte intestinal
  Neoplàsia maligna, intestí NE
 C26.1 Neoplàsia maligna, melsa

  Exclou 1: limfoma de Hodgkin (C81.-)
limfoma no hodgkinià (C82-C85)

 C26.9 Neoplàsia maligna, localitzacions mal definides dins l'aparell digestiu

  Neoplàsia maligna, tub digestiu NE
Neoplàsia maligna, conducte gastrointestinal NE

  Exclou 1: neoplàsia maligna abdominal NE (C76.2)
neoplàsia maligna intraabdominal NE (C76.2)

Neoplàsies malignes d'òrgans respiratoris i intratoràcics (C30-C39)
Inclou: neoplàsia maligna d'orella mitjana
Exclou 1: mesotelioma (C45.-)
C30 Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
 C30.0 Neoplàsia maligna, fossa nasal

  

Neoplàsia maligna, cartílag nasal
Neoplàsia maligna, conca nasal
Neoplàsia maligna, part interna del nas
Neoplàsia maligna, septe nasal
Neoplàsia maligna, vestíbul de les fosses nasals

  

Exclou 1: altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell del nas
(C44.301, C44.311, C44.321, C44.391)
melanoma maligne de pell del nas (C43.31)
neoplàsia maligna de cornets (C41.0)
neoplàsia maligna de la vora posterior del septe i la coana nasals (C11.3)
neoplàsia maligna del bulb olfactori (C72.2-)
neoplàsia maligna d'os nasal (C41.0)
neoplàsia maligna nasal NE (C76.0)

 C30.1 Neoplàsia maligna, orella mitjana

  

Neoplàsia maligna, antre timpànic
Neoplàsia maligna, trompa auditiva
Neoplàsia maligna, trompa d'Eustaqui
Neoplàsia maligna, orella interna
Neoplàsia maligna, cèl·lules aèries mastoidals
Neoplàsia maligna, cavitat timpànica

  

Exclou 1: altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell de
l'orella (externa) (C44.2-)
melanoma maligne de pell de l'orella (externa) (C43.2-)
neoplàsia maligna de cartílag d'orella (C49.0)
neoplàsia maligna de conducte auditiu (extern) (C43.2-,C44.2-)
neoplàsia maligna d'os d'orella (meat) (C41.0)

C31 Neoplàsia maligna de sins accessoris
 C31.0 Neoplàsia maligna, si maxil·lar
  Neoplàsia maligna, antre (de Highmore) (maxil·lar)
 C31.1 Neoplàsia maligna, si etmoidal
 C31.2 Neoplàsia maligna, si frontal
 C31.3 Neoplàsia maligna, si esfenoidal
 C31.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades dels sins accessoris
 C31.9 Neoplàsia maligna, si accessori no especificat

60



C32 Neoplàsia maligna de laringe

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 C32.0 Neoplàsia maligna, glotis

  
Neoplàsia maligna, laringe intrínseca
Neoplàsia maligna, comissura laríngia (anterior) (posterior)
Neoplàsia maligna, corda vocal (veritable) NE

 C32.1 Neoplàsia maligna, supraglotis

  

Neoplàsia maligna, cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
Neoplàsia maligna, epiglotis (porció suprahioidal) NE
Neoplàsia maligna, laringe extrínseca
Neoplàsia maligna, corda vocal falsa
Neoplàsia maligna, cara (laríngia) posterior de l'epiglotis
Neoplàsia maligna, plecs vestibulars

  

Exclou 2: neoplàsia maligna de cara anterior de l'epiglotis (C10.1)
neoplàsia maligna de cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
(C13.1)
neoplàsia maligna de la zona marginal del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
(C13.1)
neoplàsia maligna de plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal NE (C13.1)

 C32.2 Neoplàsia maligna, subglotis
 C32.3 Neoplàsia maligna, cartílags de laringe
 C32.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de la laringe
 C32.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la laringe
C33 Neoplàsia maligna de tràquea

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

C34 Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: sarcoma de Kaposi de pulmó (C46.5-)
tumor carcinoide maligne de bronqui i pulmó (C7A.090)

 C34.0 Neoplàsia maligna de bronqui principal

  Neoplàsia maligna de carina traqueal
Neoplàsia maligna d'hil (pulmonar)

  C34.00 Neoplàsia maligna, bronqui principal no especificat
  C34.01 Neoplàsia maligna, bronqui principal dret
  C34.02 Neoplàsia maligna, bronqui principal esquerre
 C34.1 Neoplàsia maligna de lòbul superior de bronqui o pulmó
  C34.10 Neoplàsia maligna, lòbul superior de bronqui o pulmó no especificat
  C34.11 Neoplàsia maligna, lòbul superior del bronqui o el pulmó dret
  C34.12 Neoplàsia maligna, lòbul superior del bronqui o el pulmó esquerre
 C34.2 Neoplàsia maligna de lòbul mitjà de bronqui o pulmó
 C34.3 Neoplàsia maligna de lòbul inferior de bronqui o pulmó
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  C34.30 Neoplàsia maligna, lòbul inferior de bronqui o pulmó no especificat
  C34.31 Neoplàsia maligna, lòbul inferior del bronqui o el pulmó dret
  C34.32 Neoplàsia maligna, lòbul inferior del bronqui o el pulmó esquerre
 C34.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de bronqui i pulmó

  C34.80 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de bronqui i pulmó no
especificats

  C34.81 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del bronqui i el pulmó
drets

  C34.82 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del bronqui i el pulmó
esquerres

 C34.9 Neoplàsia maligna de part no especificada de bronqui o pulmó
  C34.90 Neoplàsia maligna, part no especificada de bronqui o pulmó no especificat
   Càncer pulmonar NE
  C34.91 Neoplàsia maligna, part no especificada del bronqui o el pulmó dret
  C34.92 Neoplàsia maligna, part no especificada del bronqui o el pulmó esquerre
C37 Neoplàsia maligna de tim
 Exclou 1: tumor carcinoide maligne de tim (C7A.091)
C38 Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
 Exclou 1: mesotelioma (C45.-)
 C38.0 Neoplàsia maligna, cor
  Neoplàsia maligna, pericardi

  Exclou 1: neoplàsia maligna de grans vasos (C49.3)
 C38.1 Neoplàsia maligna, mediastí anterior
 C38.2 Neoplàsia maligna, mediastí posterior
 C38.3 Neoplàsia maligna, part no especificada del mediastí
 C38.4 Neoplàsia maligna, pleura
 C38.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del cor, el mediastí i la pleura

C39 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans
intratoràcics

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: neoplàsia maligna intratoràcica NE (C76.1)
neoplàsia maligna toràcica NE (C76.1)

 C39.0 Neoplàsia maligna, part no especificada de les vies respiratòries altes
 C39.9 Neoplàsia maligna, part no especificada de les vies respiratòries baixes
  Neoplàsia maligna, vies respiratòries NE
Neoplàsies malignes d'os i cartílag articular (C40-C41)
Inclou: neoplàsia maligna de cartílag (articular) (articulació)

neoplàsia maligna de periosti
Exclou 1: neoplàsia maligna de medul·la òssia NE (C96.9)

neoplàsia maligna de membrana sinovial (C49.-)
C40 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

 C40.0 Neoplàsia maligna d'escàpula i ossos llargs de l'extremitat superior
  C40.00 Neoplàsia maligna, escàpula i ossos llargs, extremitat superior no especificada
  C40.01 Neoplàsia maligna, escàpula i ossos llargs, extremitat superior dreta
  C40.02 Neoplàsia maligna, escàpula i ossos llargs, extremitat superior esquerra
 C40.1 Neoplàsia maligna d'ossos curts de l'extremitat superior
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  C40.10 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat superior no especificada
  C40.11 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat superior dreta
  C40.12 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat superior esquerra
 C40.2 Neoplàsia maligna d'ossos llargs de l'extremitat inferior
  C40.20 Neoplàsia maligna, ossos llargs, extremitat inferior no especificada
  C40.21 Neoplàsia maligna, ossos llargs, extremitat inferior dreta
  C40.22 Neoplàsia maligna, ossos llargs, extremitat inferior esquerra
 C40.3 Neoplàsia maligna d'ossos curts de l'extremitat inferior
  C40.30 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat inferior no especificada
  C40.31 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat inferior dreta
  C40.32 Neoplàsia maligna, ossos curts, extremitat inferior esquerra

 C40.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de l'os i el cartílag articular de
les extremitats

  C40.80 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'os i el cartílag
articular, extremitat no especificada

  C40.81 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'os i el cartílag
articular, extremitat dreta

  C40.82 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'os i el cartílag
articular, extremitat esquerra

 C40.9 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular no especificats de les extremitats
  C40.90 Neoplàsia maligna, os i cartílag articular no especificats, extremitat no especificada
  C40.91 Neoplàsia maligna, os i cartílag articular no especificats, extremitat dreta
  C40.92 Neoplàsia maligna, os i cartílag articular no especificats, extremitat esquerra
C41 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

 

Exclou 1: neoplàsia maligna de cartílag de laringe (C32.3)
neoplàsia maligna de cartílag de les extremitats (C40.-)
neoplàsia maligna de cartílag de parpella (C49.0)
neoplàsia maligna de cartílag d'orella (C49.0)
neoplàsia maligna de cartílag nasal (C30.0)
neoplàsia maligna d'ossos de les extremitats (C40.-)

 C41.0 Neoplàsia maligna, ossos del crani i de la cara

  Neoplàsia maligna, maxil·la (superior)
Neoplàsia maligna, os orbitari

  

Exclou 2: carcinoma, qualsevol tipus excepte l'intraossi o l'odontogènic de:
maxil·lar superior (C03.0)
neoplàsia maligna de maxil·lar (inferior) (C41.1)
si maxil·lar (C31.0)

 C41.1 Neoplàsia maligna, mandíbula
  Neoplàsia maligna, maxil·lar inferior

  

Exclou 2: carcinoma, qualsevol tipus excepte l'intraossi o l'odontogènic de:
inferior (C03.1)
maxil·lar NE (C03.9)
neoplàsia maligna de maxil·lar superior (C41.0)

 C41.2 Neoplàsia maligna, columna vertebral
  Exclou 1: neoplàsia maligna de sacre i còccix (C41.4)
 C41.3 Neoplàsia maligna, costelles, estern i clavícula
 C41.4 Neoplàsia maligna, ossos pelvians, sacre i còccix
 C41.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'os i el cartílag articular
Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell (C43-C44)
C43 Melanoma maligne de pell
 Exclou 1: melanoma in situ (D03.-)

 
Exclou 2: altres localitzacions diferents de la pell —codifiqueu la neoplàsia maligna de la localització

carcinoma de cèl·lules de Merkel (C4A.-)
melanoma maligne de pell dels òrgans genitals (C51-C52, C60.-, C63.-)

 C43.0 Melanoma maligne de llavi
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  Exclou 1: neoplàsia maligna de la vora lliure del llavi (C00.0-C00.2)
 C43.1 Melanoma maligne de parpella, incloent les comissures palpebrals
  C43.10 Melanoma maligne, parpella no especificada, incloent les comissures palpebrals
  C43.11 Melanoma maligne, parpella dreta, incloent les comissures palpebrals

   C43.111 Melanoma maligne, parpella superior dreta, incloent les comissures
palpebrals

   C43.112 Melanoma maligne, parpella inferior dreta, incloent les comissures
palpebrals

  C43.12 Melanoma maligne, parpella esquerra, incloent les comissures palpebrals

   C43.121 Melanoma maligne, parpella superior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

   C43.122 Melanoma maligne, parpella inferior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

 C43.2 Melanoma maligne d'orella i conducte auditiu extern
  C43.20 Melanoma maligne, orella i conducte auditiu extern no especificats
  C43.21 Melanoma maligne, orella i conducte auditiu extern drets
  C43.22 Melanoma maligne, orella i conducte auditiu extern esquerres
 C43.3 Melanoma maligne d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
  C43.30 Melanoma maligne, part no especificada de la cara
  C43.31 Melanoma maligne, nas
  C43.39 Melanoma maligne, altres parts de la cara
 C43.4 Melanoma maligne de cuir cabellut i coll
 C43.5 Melanoma maligne de tronc

  Exclou 2: neoplàsia maligna d'anus NE (C21.0)
neoplàsia maligna d'escrot (C63.2)

  C43.51 Melanoma maligne, pell anal

   Melanoma maligne, marge anal
Melanoma maligne, pell perianal

  C43.52 Melanoma maligne, pell de la mama
  C43.59 Melanoma maligne, altres parts del tronc
 C43.6 Melanoma maligne d'extremitat superior, incloent l'espatlla
  C43.60 Melanoma maligne, extremitat superior no especificada, incloent l'espatlla
  C43.61 Melanoma maligne, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla
  C43.62 Melanoma maligne, extremitat superior esquerra, incloent l'espatlla
 C43.7 Melanoma maligne d'extremitat inferior, incloent el maluc
  C43.70 Melanoma maligne, extremitat inferior no especificada, incloent el maluc
  C43.71 Melanoma maligne, extremitat inferior dreta, incloent el maluc
  C43.72 Melanoma maligne, extremitat inferior esquerra, incloent el maluc
 C43.8 Melanoma maligne, localitzacions contigües o sobreposades de la pell
 C43.9 Melanoma maligne de pell no especificat

  Melanoma maligne de localització no especificada de la pell
Melanoma (maligne) NE

C4A Carcinoma de cèl·lules de Merkel
 C4A.0 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de llavi
  Exclou 1: neoplàsia maligna de la vora lliure del llavi (C00.0-C00.2)
 C4A.1 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de parpella, incloent les comissures palpebrals

  C4A.10 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella no especificada, incloent les comissures
palpebrals

  C4A.11 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella dreta, incloent les comissures
palpebrals

   C4A.111 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella superior dreta, incloent les
comissures palpebrals

   C4A.112 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella inferior dreta, incloent les
comissures palpebrals

64



  C4A.12 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella esquerra, incloent les comissures
palpebrals

   C4A.121 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella superior esquerra, incloent
les comissures palpebrals

   C4A.122 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, parpella inferior esquerra, incloent
les comissures palpebrals

 C4A.2 Carcinoma de cèl·lules de Merkel d'orella i conducte auditiu extern
  C4A.20 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, orella i conducte auditiu extern no especificats
  C4A.21 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, orella i conducte auditiu extern drets
  C4A.22 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, orella i conducte auditiu extern esquerres
 C4A.3 Carcinoma de cèl·lules de Merkel d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
  C4A.30 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, part no especificada de la cara
  C4A.31 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, nas
  C4A.39 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, altres parts de la cara
 C4A.4 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de cuir cabellut i coll
 C4A.5 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de tronc

  Exclou 2: neoplàsia maligna d'anus NE (C21.0)
neoplàsia maligna d'escrot (C63.2)

  C4A.51 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, pell anal

   Carcinoma de cèl·lules de Merkel, marge anal
Carcinoma de cèl·lules de Merkel, pell perianal

  C4A.52 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, pell de la mama
  C4A.59 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, altres parts del tronc
 C4A.6 Carcinoma de cèl·lules de Merkel d'extremitat superior, incloent l'espatlla

  C4A.60 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat superior no especificada, incloent
l'espatlla

  C4A.61 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla
  C4A.62 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat superior esquerra, incloent l'espatlla
 C4A.7 Carcinoma de cèl·lules de Merkel d'extremitat inferior, incloent el maluc

  C4A.70 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat inferior no especificada, incloent el
maluc

  C4A.71 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat inferior dreta, incloent el maluc
  C4A.72 Carcinoma de cèl·lules de Merkel, extremitat inferior esquerra, incloent el maluc
 C4A.8 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de localitzacions contigües o sobreposades
 C4A.9 Carcinoma de cèl·lules de Merkel no especificat

  Carcinoma de cèl·lules de Merkel de localització no especificada
Carcinoma de cèl·lules de Merkel NE

C44 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell

 Inclou: neoplàsia maligna de glàndules sebàcies
neoplàsia maligna de glàndules sudorípares

 

Exclou 1: carcinoma de cèl·lules de Merkel (C4A.-)
melanoma maligne de pell (C43.-)
neoplàsia maligna de pell dels òrgans genitals (C51-C52, C60.-, C63.2)
sarcoma de Kaposi de pell (C46.0)

 C44.0 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell del llavi
  Exclou 1: neoplàsia maligna de llavi (C00.-)
  C44.00 Neoplàsia maligna no especificada de pell del llavi
  C44.01 Carcinoma de cèl·lules basals de pell del llavi
  C44.02 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell del llavi
  C44.09 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell del llavi

 C44.1 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell de la parpella,
incloent les comissures palpebrals

  Exclou 1: teixit connectiu de la parpella (C49.0)

  C44.10 Neoplàsia maligna no especificada de pell de la parpella, incloent les comissures
palpebrals
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   C44.101 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella no especificada,
incloent les comissures palpebrals

   C44.102 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella dreta, incloent les
comissures palpebrals

    C44.1021 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella
superior dreta, incloent les comissures palpebrals

    C44.1022 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella inferior
dreta, incloent les comissures palpebrals

   C44.109 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella esquerra, incloent
les comissures palpebrals

    C44.1091 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella
superior esquerra, incloent les comissures palpebrals

    C44.1092 Neoplàsia maligna no especificada de pell, parpella inferior
esquerra, incloent les comissures palpebrals

  C44.11 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de la parpella, incloent les comissures
palpebrals

   C44.111 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella no especificada,
incloent les comissures palpebrals

   C44.112 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella dreta, incloent les
comissures palpebrals

    C44.1121 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella superior
dreta, incloent les comissures palpebrals

    C44.1122 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella inferior
dreta, incloent les comissures palpebrals

   C44.119 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella esquerra, incloent les
comissures palpebrals

    C44.1191 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella superior
esquerra, incloent les comissures palpebrals

    C44.1192 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parpella inferior
esquerra, incloent les comissures palpebrals

  C44.12 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell de la parpella, incloent les comissures
palpebrals

   C44.121 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella no especificada,
incloent les comissures palpebrals

   C44.122 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella dreta, incloent
les comissures palpebrals

    C44.1221 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella
superior dreta, incloent les comissures palpebrals

    C44.1222 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella
inferior dreta, incloent les comissures palpebrals

   C44.129 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella esquerra,
incloent les comissures palpebrals

    C44.1291 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella
superior esquerra, incloent les comissures palpebrals

    C44.1292 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parpella
inferior esquerra, incloent les comissures palpebrals

  C44.13 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell de la parpella, incloent les comissures
palpebrals

   C44.131 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella no especificada,
incloent les comissures palpebrals

   C44.132 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella dreta, incloent les
comissures palpebrals

    C44.1321 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella superior
dreta, incloent les comissures palpebrals

    C44.1322 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella inferior
dreta, incloent les comissures palpebrals

   C44.139 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella esquerra, incloent les
comissures palpebrals
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    C44.1391 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella superior
esquerra, incloent les comissures palpebrals

    C44.1392 Carcinoma de cèl·lules sebàcies de pell, parpella inferior
esquerra, incloent les comissures palpebrals

  C44.19 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell de la parpella, incloent les
comissures palpebrals

   C44.191 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, parpella no
especificada, incloent les comissures palpebrals

   C44.192 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, parpella dreta,
incloent les comissures palpebrals

    C44.1921 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell,
parpella superior dreta, incloent les comissures palpebrals

    C44.1922 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell,
parpella inferior dreta, incloent les comissures palpebrals

   C44.199 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, parpella
esquerra, incloent les comissures palpebrals

    C44.1991
Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell,
parpella superior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

    C44.1992
Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell,
parpella inferior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

 C44.2 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell de l'orella i el
conducte auditiu extern

  Exclou 1: teixit connectiu de l'orella (C49.0)
  C44.20 Neoplàsia maligna no especificada de pell de l'orella i el conducte auditiu extern

   C44.201 Neoplàsia maligna no especificada de pell, orella i conducte auditiu
extern no especificats

   C44.202 Neoplàsia maligna no especificada de pell, orella i conducte auditiu
extern drets

   C44.209 Neoplàsia maligna no especificada de pell, orella i conducte auditiu
extern esquerres

  C44.21 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'orella i el conducte auditiu extern

   C44.211 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, orella i conducte auditiu extern
no especificats

   C44.212 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, orella i conducte auditiu extern
drets

   C44.219 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, orella i conducte auditiu extern
esquerres

  C44.22 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell de l'orella i el conducte auditiu extern

   C44.221 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, orella i conducte auditiu
extern no especificats

   C44.222 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, orella i conducte auditiu
extern drets

   C44.229 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, orella i conducte auditiu
extern esquerres

  C44.29 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell de l'orella i el conducte
auditiu extern

   C44.291 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, orella i conducte
auditiu extern no especificats

   C44.292 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, orella i conducte
auditiu extern drets

   C44.299 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, orella i conducte
auditiu extern esquerres

 C44.3
Altres neoplàsies malignes de pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades,
i neoplàsies malignes no especificades d'altres parts de la cara i de parts de la cara no
especificades
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  C44.30 Neoplàsia maligna no especificada de pell d'altres parts de la cara i de parts de la
cara no especificades

   C44.300 Neoplàsia maligna no especificada de pell, part no especificada de la
cara

   C44.301 Neoplàsia maligna no especificada de pell, nas
   C44.309 Neoplàsia maligna no especificada de pell, altres parts de la cara

  C44.31 Carcinoma de cèl·lules basals de pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara
no especificades

   C44.310 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, parts no especificades de la cara
   C44.311 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, nas
   C44.319 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, altres parts de la cara

  C44.32 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell d'altres parts de la cara i de parts de la
cara no especificades

   C44.320 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, parts no especificades de
la cara

   C44.321 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, nas
   C44.329 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, altres parts de la cara

  C44.39 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell d'altres parts de la cara i de
parts de la cara no especificades

   C44.390 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, parts no
especificades de la cara

   C44.391 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, nas

   C44.399 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, altres parts de la
cara

 C44.4 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades del cuir cabellut i el coll
  C44.40 Neoplàsia maligna no especificada de pell del cuir cabellut i el coll
  C44.41 Carcinoma de cèl·lules basals de pell del cuir cabellut i el coll
  C44.42 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell del cuir cabellut i el coll
  C44.49 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell del cuir cabellut i el coll
 C44.5 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell del tronc

  Exclou 1: anus NE (C21.0)
escrot (C63.2)

  C44.50 Neoplàsia maligna no especificada de pell del tronc
   C44.500 Neoplàsia maligna no especificada de pell, anus

    Neoplàsia maligna no especificada, marge anal
Neoplàsia maligna no especificada, pell perianal

   C44.501 Neoplàsia maligna no especificada de pell, mama
   C44.509 Neoplàsia maligna no especificada de pell, altres parts del tronc
  C44.51 Carcinoma de cèl·lules basals de pell del tronc
   C44.510 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, anus

    Carcinoma de cèl·lules basals, marge anal
Carcinoma de cèl·lules basals, pell perianal

   C44.511 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, mama
   C44.519 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, altres parts del tronc
  C44.52 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell del tronc
   C44.520 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, anus

    Carcinoma de cèl·lules epidermoides, marge anal
Carcinoma de cèl·lules epidermoides, pell perianal

   C44.521 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, mama
   C44.529 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, altres parts del tronc
  C44.59 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell del tronc
   C44.590 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, anus

    Altres tipus especificats de neoplàsia maligna, marge anal
Altres tipus especificats de neoplàsia maligna, pell perianal

   C44.591 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, mama
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   C44.599 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, altres parts del
tronc

 C44.6 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell de l'extremitat
superior, incloent l'espatlla

  C44.60 Neoplàsia maligna no especificada de pell de l'extremitat superior, incloent
l'espatlla

   C44.601 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat superior no
especificada, incloent l'espatlla

   C44.602 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat superior dreta,
incloent l'espatlla

   C44.609 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat superior
esquerra, incloent l'espatlla

  C44.61 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

   C44.611 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat superior no
especificada, incloent l'espatlla

   C44.612 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat superior dreta,
incloent l'espatlla

   C44.619 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat superior esquerra,
incloent l'espatlla

  C44.62 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

   C44.621 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat superior no
especificada, incloent l'espatlla

   C44.622 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat superior dreta,
incloent l'espatlla

   C44.629 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat superior
esquerra, incloent l'espatlla

  C44.69 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell de l'extremitat superior,
incloent l'espatlla

   C44.691 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat
superior no especificada, incloent l'espatlla

   C44.692 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat
superior dreta, incloent l'espatlla

   C44.699 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat
superior esquerra, incloent l'espatlla

 C44.7 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell de l'extremitat
inferior, incloent el maluc

  C44.70 Neoplàsia maligna no especificada de pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc

   C44.701 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat inferior no
especificada, incloent el maluc

   C44.702 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat inferior dreta,
incloent el maluc

   C44.709 Neoplàsia maligna no especificada de pell, extremitat inferior esquerra,
incloent el maluc

  C44.71 Carcinoma de cèl·lules basals de pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc

   C44.711 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat inferior no
especificada, incloent el maluc

   C44.712 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat inferior dreta, incloent
el maluc

   C44.719 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, extremitat inferior esquerra,
incloent el maluc

  C44.72 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell de l'extremitat inferior, incloent el
maluc

   C44.721 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat inferior no
especificada, incloent el maluc

   C44.722 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat inferior dreta,
incloent el maluc

   C44.729 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, extremitat inferior
esquerra, incloent el maluc
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  C44.79 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell de l'extremitat inferior,
incloent el maluc

   C44.791 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat inferior
no especificada, incloent el maluc

   C44.792 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat inferior
dreta, incloent el maluc

   C44.799 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, extremitat inferior
esquerra, incloent el maluc

 C44.8 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de localitzacions contigües
o sobreposades de la pell

  C44.80 Neoplàsia maligna no especificada de localitzacions contigües o sobreposades de
la pell

  C44.81 Carcinoma de cèl·lules basals de localitzacions contigües o sobreposades de la
pell

  C44.82 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de localitzacions contigües o sobreposades
de la pell

  C44.89 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de localitzacions contigües o
sobreposades de la pell

 C44.9 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de pell, localització no
especificada

  C44.90 Neoplàsia maligna no especificada de pell, localització no especificada
   Neoplàsia maligna de localització no especificada de la pell
  C44.91 Carcinoma de cèl·lules basals de pell, localització no especificada
  C44.92 Carcinoma de cèl·lules epidermoides de pell, localització no especificada
  C44.99 Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de pell, localització no especificada
Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials (C45-C49)
C45 Mesotelioma
 C45.0 Mesotelioma pleural
  Exclou 1: altres tipus de neoplàsia maligna de pleura (C38.4)
 C45.1 Mesotelioma peritoneal

  

Mesotelioma de fons de sac de Douglas
Mesotelioma de mesenteri
Mesotelioma de mesocòlon
Mesotelioma d'epipló
Mesotelioma peritoneal (parietal) (pelvià)

  Exclou 1: altres tipus de neoplàsia maligna de teixits tous del peritoneu (C48.-)
 C45.2 Mesotelioma de pericardi
  Exclou 1: altres tipus de neoplàsia maligna de pericardi (C38.0)
 C45.7 Mesotelioma d'altres localitzacions
 C45.9 Mesotelioma no especificat
C46 Sarcoma de Kaposi

 Codifiqueu
primer:

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

 C46.0 Sarcoma de Kaposi de pell
 C46.1 Sarcoma de Kaposi de teixits tous

  

Sarcoma de Kaposi de vas sanguini
Sarcoma de Kaposi de teixit connectiu
Sarcoma de Kaposi de fàscia
Sarcoma de Kaposi de lligament
Sarcoma de Kaposi de teixit limfàtic NCAL
Sarcoma de Kaposi de múscul

  Exclou 2: sarcoma de Kaposi de glàndules i ganglis limfàtics (C46.3)
 C46.2 Sarcoma de Kaposi de paladar
 C46.3 Sarcoma de Kaposi de ganglis limfàtics
 C46.4 Sarcoma de Kaposi de localització gastrointestinal
 C46.5 Sarcoma de Kaposi de pulmó
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  C46.50 Sarcoma de Kaposi, pulmó no especificat
  C46.51 Sarcoma de Kaposi, pulmó dret
  C46.52 Sarcoma de Kaposi, pulmó esquerre
 C46.7 Sarcoma de Kaposi d'altres localitzacions
 C46.9 Sarcoma de Kaposi no especificat
  Sarcoma de Kaposi de localització no especificada
C47 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
 Inclou: neoplàsia maligna de nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics

 Exclou 1: sarcoma de Kaposi de teixits tous (C46.1)
 C47.0 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics del cap, la cara i el coll
  Exclou 1: neoplàsia maligna de nervis perifèrics de l'òrbita (C69.6-)
 C47.1 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

  C47.10 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat superior no especificada, incloent
l'espatlla

  C47.11 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla

  C47.12 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat superior esquerra, incloent
l'espatlla

 C47.2 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de l'extremitat inferior, incloent el maluc

  C47.20 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat inferior no especificada, incloent
el maluc

  C47.21 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat inferior dreta, incloent el maluc

  C47.22 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics, extremitat inferior esquerra, incloent el
maluc

 C47.3 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics del tòrax
 C47.4 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de l'abdomen
 C47.5 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de la pelvis
 C47.6 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics del tronc, localització no especificada
  Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de localització no especificada del tronc

 C47.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades dels nervis perifèrics i el
sistema nerviós autònom

 C47.9 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, localització no especificada
  Neoplàsia maligna de localització no especificada de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
C48 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu

 Exclou 1: mesotelioma (C45.-)
sarcoma de Kaposi de teixit connectiu (C46.1)

 C48.0 Neoplàsia maligna, retroperitoneu
 C48.1 Neoplàsia maligna, parts especificades del peritoneu

  

Neoplàsia maligna, fons de sac de Douglas
Neoplàsia maligna, mesenteri
Neoplàsia maligna, mesocòlon
Neoplàsia maligna, epipló
Neoplàsia maligna, peritoneu parietal
Neoplàsia maligna, peritoneu pelvià

 C48.2 Neoplàsia maligna, part no especificada del peritoneu
 C48.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del retroperitoneu i el peritoneu
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C49 Neoplàsia maligna d'altres teixits connectius i teixits tous

 

Inclou: neoplàsia maligna de bossa sinovial
neoplàsia maligna de cartílag
neoplàsia maligna de fàscia
neoplàsia maligna de greix
neoplàsia maligna de lligament, excepte uterí
neoplàsia maligna de membrana sinovial
neoplàsia maligna de múscul
neoplàsia maligna de tendó (beina)
neoplàsia maligna de vas limfàtic
neoplàsia maligna de vas sanguini

 

Exclou 1: neoplàsia maligna de cartílag (de):
articular (C40-C41)
laringe (C32.3)
nas (C30.0)
neoplàsia maligna de teixit connectiu de mama (C50.-)

 

Exclou 2: mesotelioma (C45.-)
neoplàsia maligna de cor (C38.0)
neoplàsia maligna de lligament uterí (C57.3)
neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (C47.-)
neoplàsia maligna de peritoneu (C48.2)
neoplàsia maligna de retroperitoneu (C48.0)
sarcoma de Kaposi de teixits tous (C46.1)

 C49.0 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous del cap, la cara i el coll

  Neoplàsia maligna de teixit connectiu d'orella
Neoplàsia maligna de teixit connectiu de parpella

  Exclou 1: teixit connectiu de l'òrbita (C69.6-)
 C49.1 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

  C49.10 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat superior no
especificada, incloent l'espatlla

  C49.11 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat superior dreta,
incloent l'espatlla

  C49.12 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat superior esquerra,
incloent l'espatlla

 C49.2 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous de l'extremitat inferior, incloent el maluc

  C49.20 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat inferior no
especificada, incloent el maluc

  C49.21 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat inferior dreta,
incloent el maluc

  C49.22 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, extremitat inferior esquerra,
incloent el maluc

 C49.3 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous del tòrax

  
Neoplàsia maligna d'aixella
Neoplàsia maligna de diafragma
Neoplàsia maligna de grans vasos

  

Exclou 1: neoplàsia maligna de cor (C38.0)
neoplàsia maligna de mama (C50.-)
neoplàsia maligna de mediastí (C38.1-C38.3)
neoplàsia maligna de tim (C37)

 C49.4 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous de l'abdomen

  Neoplàsia maligna de paret abdominal
Neoplàsia maligna d'hipocondri

 C49.5 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous de la pelvis

  
Neoplàsia maligna de natja
Neoplàsia maligna d'engonal
Neoplàsia maligna de perineu

 C49.6 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous del tronc, localització no especificada
  Neoplàsia maligna d'esquena NE
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 C49.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades dels teixits connectius i els
teixits tous

  Neoplàsia maligna primària de dues o més localitzacions contigües o sobreposades dels teixits
connectius i els teixits tous

 C49.9 Neoplàsia maligna de teixits connectius i teixits tous, localització no especificada
 C49.A Tumor gastrointestinal de l'estroma
  C49.A0 Tumor gastrointestinal de l'estroma, localització no especificada
  C49.A1 Tumor gastrointestinal de l'estroma, esòfag
  C49.A2 Tumor gastrointestinal de l'estroma, estómac
  C49.A3 Tumor gastrointestinal de l'estroma, intestí prim
  C49.A4 Tumor gastrointestinal de l'estroma, intestí gros
  C49.A5 Tumor gastrointestinal de l'estroma, recte
  C49.A9 Tumor gastrointestinal de l'estroma, altres localitzacions
Neoplàsies malignes de mama (C50)
C50 Neoplàsia maligna de mama

 
Inclou: malaltia de Paget de mama

malaltia de Paget de mugró
teixit connectiu de mama

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estat de possessió de receptors d'estrògens (Z17.0, Z17.1)

 Exclou 1: pell de mama (C44.501, C44.511, C44.521, C44.591)
 C50.0 Neoplàsia maligna de mugró i arèola
  C50.01 Neoplàsia maligna de mugró i arèola femenins
   C50.011 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama dreta femenina
   C50.012 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama esquerra femenina
   C50.019 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama femenina no especificada
  C50.02 Neoplàsia maligna de mugró i arèola masculins
   C50.021 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama dreta masculina
   C50.022 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama esquerra masculina
   C50.029 Neoplàsia maligna de mugró i arèola, mama masculina no especificada
 C50.1 Neoplàsia maligna de regió central de la mama
  C50.11 Neoplàsia maligna de regió central de la mama femenina
   C50.111 Neoplàsia maligna de regió central, mama dreta femenina
   C50.112 Neoplàsia maligna de regió central, mama esquerra femenina
   C50.119 Neoplàsia maligna de regió central, mama femenina no especificada
  C50.12 Neoplàsia maligna de regió central de la mama masculina
   C50.121 Neoplàsia maligna de regió central, mama dreta masculina
   C50.122 Neoplàsia maligna de regió central, mama esquerra masculina
   C50.129 Neoplàsia maligna de regió central, mama masculina no especificada
 C50.2 Neoplàsia maligna de quadrant superointern de la mama
  C50.21 Neoplàsia maligna de quadrant superointern de la mama femenina
   C50.211 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama dreta femenina
   C50.212 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama esquerra femenina

   C50.219 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama femenina no
especificada

  C50.22 Neoplàsia maligna de quadrant superointern de la mama masculina
   C50.221 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama dreta masculina

   C50.222 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama esquerra
masculina

   C50.229 Neoplàsia maligna de quadrant superointern, mama masculina no
especificada

 C50.3 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern de la mama
  C50.31 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern de la mama femenina
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   C50.311 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama dreta femenina
   C50.312 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama esquerra femenina

   C50.319 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama femenina no
especificada

  C50.32 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern de la mama masculina
   C50.321 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama dreta masculina
   C50.322 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama esquerra masculina

   C50.329 Neoplàsia maligna de quadrant inferointern, mama masculina no
especificada

 C50.4 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern de la mama
  C50.41 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern de la mama femenina
   C50.411 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama dreta femenina

   C50.412 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama esquerra
femenina

   C50.419 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama femenina no
especificada

  C50.42 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern de la mama masculina
   C50.421 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama dreta masculina

   C50.422 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama esquerra
masculina

   C50.429 Neoplàsia maligna de quadrant superoextern, mama masculina no
especificada

 C50.5 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern de la mama
  C50.51 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern de la mama femenina
   C50.511 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama dreta femenina
   C50.512 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama esquerra femenina

   C50.519 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama femenina no
especificada

  C50.52 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern de la mama masculina
   C50.521 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama dreta masculina
   C50.522 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama esquerra masculina

   C50.529 Neoplàsia maligna de quadrant inferoextern, mama masculina no
especificada

 C50.6 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar de la mama
  C50.61 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar de la mama femenina
   C50.611 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama dreta femenina
   C50.612 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama esquerra femenina

   C50.619 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama femenina no
especificada

  C50.62 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar de la mama masculina
   C50.621 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama dreta masculina
   C50.622 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama esquerra masculina

   C50.629 Neoplàsia maligna de prolongació axil·lar, mama masculina no
especificada

 C50.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de la mama

  C50.81 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de la mama
femenina

   C50.811 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
dreta femenina

   C50.812 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
esquerra femenina

   C50.819 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
femenina no especificada

  C50.82 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de la mama
masculina
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   C50.821 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
dreta masculina

   C50.822 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
esquerra masculina

   C50.829 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, mama
masculina no especificada

 C50.9 Neoplàsia maligna de localització no especificada de la mama
  C50.91 Neoplàsia maligna de localització no especificada de la mama femenina

   C50.911 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama dreta
femenina

   C50.912 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama esquerra
femenina

   C50.919 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama femenina no
especificada

  C50.92 Neoplàsia maligna de localització no especificada de la mama masculina

   C50.921 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama dreta
masculina

   C50.922 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama esquerra
masculina

   C50.929 Neoplàsia maligna de localització no especificada, mama masculina no
especificada

Neoplàsies malignes d'òrgans genitals femenins (C51-C58)
Inclou: neoplàsies malignes de la pell dels òrgans genitals femenins
C51 Neoplàsia maligna de vulva
 Exclou 1: carcinoma in situ de vulva (D07.1)
 C51.0 Neoplàsia maligna, llavi vulvar major
  Neoplàsia maligna, glàndula de Bartholin [vestibular major]
 C51.1 Neoplàsia maligna, llavi vulvar menor
 C51.2 Neoplàsia maligna, clítoris
 C51.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de la vulva
 C51.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la vulva

  Neoplàsia maligna, genitals externs femenins NE
Neoplàsia maligna, genitals externs femenins

C52 Neoplàsia maligna de vagina
 Exclou 1: carcinoma in situ de vagina (D07.2)
C53 Neoplàsia maligna de coll uterí
 Exclou 1: carcinoma in situ de coll uterí (D06.-)
 C53.0 Neoplàsia maligna, endocèrvix
 C53.1 Neoplàsia maligna, exocèrvix
 C53.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del coll uterí
 C53.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del coll uterí
C54 Neoplàsia maligna de cos uterí
 C54.0 Neoplàsia maligna, istme uterí
  Neoplàsia maligna, segment uterí inferior
 C54.1 Neoplàsia maligna, endometri
 C54.2 Neoplàsia maligna, miometri
 C54.3 Neoplàsia maligna, fons de l'úter
 C54.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del cos uterí
 C54.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del cos uterí
C55 Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
C56 Neoplàsia maligna d'ovari

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 C56.1 Neoplàsia maligna, ovari dret
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 C56.2 Neoplàsia maligna, ovari esquerre
 C56.9 Neoplàsia maligna, ovari no especificat
C57 Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
 C57.0 Neoplàsia maligna de trompa de Fal·lopi

  Neoplàsia maligna d'oviducte
Neoplàsia maligna de trompa uterina

  C57.00 Neoplàsia maligna, trompa de Fal·lopi no especificada
  C57.01 Neoplàsia maligna, trompa de Fal·lopi dreta
  C57.02 Neoplàsia maligna, trompa de Fal·lopi esquerra
 C57.1 Neoplàsia maligna de lligament ample
  C57.10 Neoplàsia maligna, lligament ample no especificat
  C57.11 Neoplàsia maligna, lligament ample dret
  C57.12 Neoplàsia maligna, lligament ample esquerre
 C57.2 Neoplàsia maligna de lligament rodó
  C57.20 Neoplàsia maligna, lligament rodó no especificat
  C57.21 Neoplàsia maligna, lligament rodó dret
  C57.22 Neoplàsia maligna, lligament rodó esquerre
 C57.3 Neoplàsia maligna de parametri
  Neoplàsia maligna de lligament uterí NE
 C57.4 Neoplàsia maligna d'annexos uterins, localització no especificada
 C57.7 Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins especificats
  Neoplàsia maligna de cos o conducte de Wolff
 C57.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans genitals femenins

  

Neoplàsia maligna primària de dues o més localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans
genitals femenins, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
Neoplàsia maligna tuboovàrica primària, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
Neoplàsia maligna uteroovàrica primària, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 C57.9 Neoplàsia maligna d'òrgan genital femení, localització no especificada
  Neoplàsia maligna de tracte genitourinari femení NE
C58 Neoplàsia maligna de placenta

 Inclou: coriocarcinoma NE
corioepitelioma NE

 

Exclou 1: corioadenoma (destructiu) (D39.2)
coriocarcinoma masculí NE (C62.9-)
mola hidatiforme invasiva (D39.2)
mola hidatiforme maligna (D39.2)
mola hidatiforme NE (O01.9)

Neoplàsies malignes d'òrgans genitals masculins (C60-C63)
Inclou: neoplàsia maligna de la pell dels òrgans genitals masculins
C60 Neoplàsia maligna de penis
 C60.0 Neoplàsia maligna, prepuci
  Neoplàsia maligna, prepuci del penis
 C60.1 Neoplàsia maligna, gland penià
 C60.2 Neoplàsia maligna, cos del penis
  Neoplàsia maligna, cos cavernós
 C60.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades del penis
 C60.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada del penis
  Neoplàsia maligna, pell del penis NE
C61 Neoplàsia maligna de pròstata

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
augment del PSA consecutiu a tractament per neoplàsia maligna de pròstata (R97.21)
estat de sensibilitat hormonal (Z19.1-Z19.2)

 Exclou 1: neoplàsia maligna de vesícula seminal (C63.7)
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C62 Neoplàsia maligna de testicle

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 C62.0 Neoplàsia maligna de testicle no descendit

  Neoplàsia maligna de testicle ectòpic
Neoplàsia maligna de testicle retingut

  C62.00 Neoplàsia maligna, testicle no descendit no especificat
  C62.01 Neoplàsia maligna, testicle no descendit dret
  C62.02 Neoplàsia maligna, testicle no descendit esquerre
 C62.1 Neoplàsia maligna de testicle descendit
  Neoplàsia maligna de testicle escrotal
  C62.10 Neoplàsia maligna, testicle descendit no especificat
  C62.11 Neoplàsia maligna, testicle descendit dret
  C62.12 Neoplàsia maligna, testicle descendit esquerre
 C62.9 Neoplàsia maligna de testicle, no especificat si descendit o no descendit

  C62.90 Neoplàsia maligna, testicle no especificat, no especificat si descendit o no
descendit

   Neoplàsia maligna de testicle NE
  C62.91 Neoplàsia maligna, testicle dret, no especificat si descendit o no descendit
  C62.92 Neoplàsia maligna, testicle esquerre, no especificat si descendit o no descendit
C63 Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
 C63.0 Neoplàsia maligna d'epidídim
  C63.00 Neoplàsia maligna, epidídim no especificat
  C63.01 Neoplàsia maligna, epidídim dret
  C63.02 Neoplàsia maligna, epidídim esquerre
 C63.1 Neoplàsia maligna de cordó espermàtic
  C63.10 Neoplàsia maligna, cordó espermàtic no especificat
  C63.11 Neoplàsia maligna, cordó espermàtic dret
  C63.12 Neoplàsia maligna, cordó espermàtic esquerre
 C63.2 Neoplàsia maligna d'escrot
  Neoplàsia maligna de pell de l'escrot
 C63.7 Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins especificats

  Neoplàsia maligna de vesícula seminal
Neoplàsia maligna de túnica vaginal

 C63.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans genitals masculins

  Neoplàsia maligna primària de dues o més localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans
genitals masculins, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 C63.9 Neoplàsia maligna d'òrgan genital masculí no especificat
  Neoplàsia maligna de tracte genitourinari masculí NE
Neoplàsies malignes de tracte urinari (C64-C68)
C64 Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal

 
Exclou 1: neoplàsia maligna de calzes renals (C65.-)

neoplàsia maligna de pelvis renal (C65.-)
tumor carcinoide maligne de ronyó (C7A.093)

 C64.1 Neoplàsia maligna, ronyó dret, excepte pelvis renal
 C64.2 Neoplàsia maligna, ronyó esquerre, excepte pelvis renal
 C64.9 Neoplàsia maligna, ronyó no especificat, excepte pelvis renal
C65 Neoplàsia maligna de pelvis renal

 Inclou: neoplàsia maligna de calzes renals
neoplàsia maligna d'unió pelviureteral

 C65.1 Neoplàsia maligna, pelvis renal dreta
 C65.2 Neoplàsia maligna, pelvis renal esquerra
 C65.9 Neoplàsia maligna, pelvis renal no especificada

77



C66 Neoplàsia maligna d'urèter
 Exclou 1: neoplàsia maligna de l'orifici ureteral de la bufeta urinària (C67.6)
 C66.1 Neoplàsia maligna, urèter dret
 C66.2 Neoplàsia maligna, urèter esquerre
 C66.9 Neoplàsia maligna, urèter no especificat
C67 Neoplàsia maligna de bufeta urinària
 C67.0 Neoplàsia maligna, trígon de la bufeta urinària
 C67.1 Neoplàsia maligna, cúpula de la bufeta urinària
 C67.2 Neoplàsia maligna, paret lateral de la bufeta urinària
 C67.3 Neoplàsia maligna, paret anterior de la bufeta urinària
 C67.4 Neoplàsia maligna, paret posterior de la bufeta urinària
 C67.5 Neoplàsia maligna, coll de la bufeta urinària
  Neoplàsia maligna, orifici uretral intern
 C67.6 Neoplàsia maligna, orifici ureteral
 C67.7 Neoplàsia maligna, úrac
 C67.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de la bufeta urinària
 C67.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de la bufeta urinària
C68 Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats

 Exclou 1: neoplàsia maligna de tracte genitourinari femení NE (C57.9)
neoplàsia maligna de tracte genitourinari masculí NE (C63.9)

 C68.0 Neoplàsia maligna, uretra
  Exclou 1: neoplàsia maligna de l'orifici uretral de la bufeta urinària (C67.5)
 C68.1 Neoplàsia maligna, glàndules parauretrals
 C68.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans urinaris

  Neoplàsia maligna primària de dues o més localitzacions contigües o sobreposades dels òrgans
urinaris, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 C68.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada dels òrgans urinaris
  Neoplàsia maligna d'aparell urinari NE
Neoplàsies malignes d'ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central (C69-C72)
C69 Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars

 
Exclou 1: neoplàsia maligna de nervi òptic (C72.3-)

neoplàsia maligna de parpella (pell) (C43.1-, C44.1-)
neoplàsia maligna de teixit connectiu de parpella (C49.0)

 C69.0 Neoplàsia maligna de conjuntiva
  C69.00 Neoplàsia maligna, conjuntiva no especificada
  C69.01 Neoplàsia maligna, conjuntiva dreta
  C69.02 Neoplàsia maligna, conjuntiva esquerra
 C69.1 Neoplàsia maligna de còrnia
  C69.10 Neoplàsia maligna, còrnia no especificada
  C69.11 Neoplàsia maligna, còrnia dreta
  C69.12 Neoplàsia maligna, còrnia esquerra
 C69.2 Neoplàsia maligna de retina

  
Exclou 1: lentigen retinal (D49.81)

neoplàsia de comportament no especificat, retina i coroide (D49.81)
zona fosca a la retina (D49.81)

  C69.20 Neoplàsia maligna, retina no especificada
  C69.21 Neoplàsia maligna, retina dreta
  C69.22 Neoplàsia maligna, retina esquerra
 C69.3 Neoplàsia maligna de coroide
  C69.30 Neoplàsia maligna, coroide no especificada
  C69.31 Neoplàsia maligna, coroide dreta
  C69.32 Neoplàsia maligna, coroide esquerra
 C69.4 Neoplàsia maligna de cos ciliar
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  C69.40 Neoplàsia maligna, cos ciliar no especificat
  C69.41 Neoplàsia maligna, cos ciliar dret
  C69.42 Neoplàsia maligna, cos ciliar esquerre
 C69.5 Neoplàsia maligna de glàndula i conducte lacrimal

  Neoplàsia maligna de sac lacrimal
Neoplàsia maligna de conducte nasolacrimal

  C69.50 Neoplàsia maligna, glàndula i conducte lacrimal no especificats
  C69.51 Neoplàsia maligna, glàndula i conducte lacrimal drets
  C69.52 Neoplàsia maligna, glàndula i conducte lacrimal esquerres
 C69.6 Neoplàsia maligna d'òrbita

  

Neoplàsia maligna de teixit connectiu d'òrbita
Neoplàsia maligna de múscul extraocular
Neoplàsia maligna de nervis perifèrics de l'òrbita
Neoplàsia maligna de teixit retrobulbar
Neoplàsia maligna de teixit retroocular

  Exclou 1: neoplàsia maligna d'os orbitari (C41.0)
  C69.60 Neoplàsia maligna, òrbita no especificada
  C69.61 Neoplàsia maligna, òrbita dreta
  C69.62 Neoplàsia maligna, òrbita esquerra
 C69.8 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades de l'ull i els annexos oculars

  C69.80 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, ull i annexos
oculars no especificats

  C69.81 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, ull i annexos
oculars drets

  C69.82 Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades, ull i annexos
oculars esquerres

 C69.9 Neoplàsia maligna de localització no especificada de l'ull
  Neoplàsia maligna de globus ocular
  C69.90 Neoplàsia maligna de localització no especificada, ull no especificat
  C69.91 Neoplàsia maligna de localització no especificada, ull dret
  C69.92 Neoplàsia maligna de localització no especificada, ull esquerre
C70 Neoplàsia maligna de meninges
 C70.0 Neoplàsia maligna, meninges cerebrals
 C70.1 Neoplàsia maligna, meninges espinals
 C70.9 Neoplàsia maligna, meninges no especificades
C71 Neoplàsia maligna d'encèfal

 Exclou 1: neoplàsia maligna de l'àrea retrobulbar (C69.6-)
neoplàsia maligna de nervis cranials (C72.2-C72.5)

 C71.0 Neoplàsia maligna, cervell, excepte lòbuls i ventricles
  Neoplàsia maligna supratentorial NE
 C71.1 Neoplàsia maligna, lòbul frontal
 C71.2 Neoplàsia maligna, lòbul temporal
 C71.3 Neoplàsia maligna, lòbul parietal
 C71.4 Neoplàsia maligna, lòbul occipital
 C71.5 Neoplàsia maligna, ventricle cerebral
  Exclou 1: neoplàsia maligna de quart ventricle cerebral (C71.7)
 C71.6 Neoplàsia maligna, cerebel
 C71.7 Neoplàsia maligna, tronc encefàlic

  Neoplàsia maligna, quart ventricle cerebral
Neoplàsia maligna infratentorial NE

 C71.8 Neoplàsia maligna, localitzacions contigües o sobreposades de l'encèfal
 C71.9 Neoplàsia maligna, localització no especificada de l'encèfal
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 C72.0 Neoplàsia maligna de medul·la espinal
 C72.1 Neoplàsia maligna de cua de cavall
 C72.2 Neoplàsia maligna de nervi olfactori
  Neoplàsia maligna del bulb olfactori
  C72.20 Neoplàsia maligna, nervi olfactori no especificat
  C72.21 Neoplàsia maligna, nervi olfactori dret
  C72.22 Neoplàsia maligna, nervi olfactori esquerre
 C72.3 Neoplàsia maligna de nervi òptic
  C72.30 Neoplàsia maligna, nervi òptic no especificat
  C72.31 Neoplàsia maligna, nervi òptic dret
  C72.32 Neoplàsia maligna, nervi òptic esquerre
 C72.4 Neoplàsia maligna de nervi auditiu
  C72.40 Neoplàsia maligna, nervi auditiu no especificat
  C72.41 Neoplàsia maligna, nervi auditiu dret
  C72.42 Neoplàsia maligna, nervi auditiu esquerre
 C72.5 Neoplàsia maligna d'altres nervis cranials i de nervis cranials no especificats
  C72.50 Neoplàsia maligna, nervi cranial no especificat
   Neoplàsia maligna, nervi cranial NE
  C72.59 Neoplàsia maligna, altres nervis cranials
 C72.9 Neoplàsia maligna del sistema nerviós central, localització no especificada

  Neoplàsia maligna de localització no especificada del sistema nerviós central
Neoplàsia maligna del sistema nerviós NE

Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules endocrines (C73-C75)
C73 Neoplàsia maligna de glàndula tiroide

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

C74 Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
 C74.0 Neoplàsia maligna de còrtex de la glàndula suprarenal
  C74.00 Neoplàsia maligna de còrtex, glàndula suprarenal no especificada
  C74.01 Neoplàsia maligna de còrtex, glàndula suprarenal dreta
  C74.02 Neoplàsia maligna de còrtex, glàndula suprarenal esquerra
 C74.1 Neoplàsia maligna de medul·la de la glàndula suprarenal
  C74.10 Neoplàsia maligna de medul·la, glàndula suprarenal no especificada
  C74.11 Neoplàsia maligna de medul·la, glàndula suprarenal dreta
  C74.12 Neoplàsia maligna de medul·la, glàndula suprarenal esquerra
 C74.9 Neoplàsia maligna de part no especificada de la glàndula suprarenal
  C74.90 Neoplàsia maligna de part no especificada, glàndula suprarenal no especificada
  C74.91 Neoplàsia maligna de part no especificada, glàndula suprarenal dreta
  C74.92 Neoplàsia maligna de part no especificada, glàndula suprarenal esquerra
C75 Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades

 

Exclou 1: neoplàsia maligna de glàndula suprarenal (C74.-)
neoplàsia maligna de glàndula tiroide (C73)
neoplàsia maligna de pàncrees endocrí (C25.4)
neoplàsia maligna de testicle (C62.-)
neoplàsia maligna de tim (C37)
neoplàsia maligna d'illots de Langerhans (C25.4)
neoplàsia maligna d'ovari (C56.-)
tumors carcinoides malignes (C7A.0-)
tumors neuroendocrins malignes (C7A.-)

 C75.0 Neoplàsia maligna, glàndula paratiroide
 C75.1 Neoplàsia maligna, hipòfisi
 C75.2 Neoplàsia maligna, conducte craniofaringi
 C75.3 Neoplàsia maligna, glàndula pineal
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 C75.5 Neoplàsia maligna, corpuscle aòrtic i altres paraganglis
 C75.8 Neoplàsia maligna, amb afectació pluriglandular no especificada
 C75.9 Neoplàsia maligna, glàndula endocrina no especificada
Tumors neuroendocrins malignes (C7A)
C7A Tumors neuroendocrins malignes

 Codifiqueu
també:

qualsevol síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] associada (E31.2-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol síndrome endocrina associada, com ara:
síndrome carcinoide (E34.0)

 Exclou 2: carcinoma de cèl·lules de Merkel (C4A.-)
tumors malignes de cèl·lules d'illots pancreàtics (C25.4)

 C7A.0 Tumors carcinoides malignes
  C7A.00 Tumor carcinoide maligne de localització no especificada
  C7A.01 Tumors carcinoides malignes d'intestí prim
   C7A.010 Tumor carcinoide maligne, duodè
   C7A.011 Tumor carcinoide maligne, jejú
   C7A.012 Tumor carcinoide maligne, ili
   C7A.019 Tumor carcinoide maligne, porció no especificada de l'intestí prim
  C7A.02 Tumors carcinoides malignes d'apèndix, intestí gros i recte
   C7A.020 Tumor carcinoide maligne, apèndix
   C7A.021 Tumor carcinoide maligne, cec
   C7A.022 Tumor carcinoide maligne, còlon ascendent
   C7A.023 Tumor carcinoide maligne, còlon transvers
   C7A.024 Tumor carcinoide maligne, còlon descendent
   C7A.025 Tumor carcinoide maligne, còlon sigmoide
   C7A.026 Tumor carcinoide maligne, recte
   C7A.029 Tumor carcinoide maligne, porció no especificada d'intestí gros
    Tumor carcinoide maligne de còlon NE
  C7A.09 Tumors carcinoides malignes d'altres localitzacions
   C7A.090 Tumor carcinoide maligne, bronqui i pulmó
   C7A.091 Tumor carcinoide maligne, tim
   C7A.092 Tumor carcinoide maligne, estómac
   C7A.093 Tumor carcinoide maligne, ronyó

   C7A.094 Tumor carcinoide maligne, localització no especificada de l'intestí
anterior

   C7A.095 Tumor carcinoide maligne, localització no especificada de l'intestí mitjà

   C7A.096 Tumor carcinoide maligne, localització no especificada de l'intestí
posterior

   C7A.098 Tumors carcinoides malignes, altres localitzacions
 C7A.1 Tumors neuroendocrins malignes mal diferenciats

  
Tumor neuroendocrí maligne mal diferenciat NE
Carcinoma neuroendocrí maligne mal diferenciat, qualsevol localització
Carcinoma neuroendocrí d'alt grau de malignitat, qualsevol localització

 C7A.8 Altres tipus de tumor neuroendocrí maligne
Tumors neuroendocrins secundaris (C7B)
C7B Tumors neuroendocrins secundaris

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 C7B.0 Tumors carcinoides secundaris
  C7B.00 Tumors carcinoides secundaris, localització no especificada
  C7B.01 Tumors carcinoides secundaris, ganglis limfàtics distants
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  C7B.03 Tumors carcinoides secundaris, os
  C7B.04 Tumors carcinoides secundaris, peritoneu
   Metàstasi mesentèrica de tumor carcinoide
  C7B.09 Tumors carcinoides secundaris, altres localitzacions
 C7B.1 Carcinoma de cèl·lules de Merkel secundari

  Presentació nodal de carcinoma de cèl·lules de Merkel
Presentació metastàtica visceral de carcinoma de cèl·lules de Merkel

 C7B.8 Altres tipus de tumor neuroendocrí secundari
Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, altres localitzacions secundàries i localitzacions no
especificades (C76-C80)
C76 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides

 

Exclou 1: neoplàsia maligna de pell (C44.-)
neoplàsia maligna de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats (C81-C96)
neoplàsia maligna de tracte genitourinari femení NE (C57.9)
neoplàsia maligna de tracte genitourinari masculí NE (C63.9)
neoplàsia maligna NE de localització no especificada (C80.1)

 C76.0 Neoplàsia maligna de cap, cara i coll

  Neoplàsia maligna de galta NE
Neoplàsia maligna nasal NE

 C76.1 Neoplàsia maligna de tòrax

  
Neoplàsia maligna intratoràcica NE
Neoplàsia maligna d'aixella NE
Neoplàsia maligna toràcica NE

 C76.2 Neoplàsia maligna d'abdomen
 C76.3 Neoplàsia maligna de pelvis

  

Neoplàsia maligna d'engonal NE
Neoplàsia maligna de localitzacions contigües o sobreposades a diferents aparells situats dins la pelvis
Neoplàsia maligna (de septe) rectovaginal
Neoplàsia maligna (de septe) rectovesical

 C76.4 Neoplàsia maligna d'extremitat superior
  C76.40 Neoplàsia maligna, extremitat superior no especificada
  C76.41 Neoplàsia maligna, extremitat superior dreta
  C76.42 Neoplàsia maligna, extremitat superior esquerra
 C76.5 Neoplàsia maligna d'extremitat inferior
  C76.50 Neoplàsia maligna, extremitat inferior no especificada
  C76.51 Neoplàsia maligna, extremitat inferior dreta
  C76.52 Neoplàsia maligna, extremitat inferior esquerra
 C76.8 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions mal definides especificades
  Neoplàsia maligna de localitzacions mal definides contigües o sobreposades
C77 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics

 
Exclou 1: metàstasi mesentèrica de tumor carcinoide (C7B.04)

neoplàsia maligna de ganglis limfàtics, especificada com a primària (C81-C86, C88, C96.-)
tumors carcinoides secundaris de ganglis limfàtics distants (C7B.01)

 C77.0 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics del cap, la
cara i el coll

  Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics supraclaviculars

 C77.1 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics
intratoràcics

 C77.2 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics
intraabdominals

 C77.3 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics pectorals

 C77.4 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics inguinals i
de l'extremitat inferior

 C77.5 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics
intrapelvians
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 C77.8 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

 C77.9 Neoplàsia maligna secundària i neoplàsia maligna no especificada, ganglis limfàtics de
localització no especificada

C78 Neoplàsia maligna secundària d'òrgans respiratoris i digestius

 Exclou 1: tumors carcinoides secundaris de fetge (C7B.02)
tumors carcinoides secundaris de peritoneu (C7B.04)

 Exclou 2: metàstasi en ganglis limfàtics (C77.0)
 C78.0 Neoplàsia maligna secundària de pulmó
  C78.00 Neoplàsia maligna secundària, pulmó no especificat
  C78.01 Neoplàsia maligna secundària, pulmó dret
  C78.02 Neoplàsia maligna secundària, pulmó esquerre
 C78.1 Neoplàsia maligna secundària de mediastí
 C78.2 Neoplàsia maligna secundària de pleura

 C78.3 Neoplàsia maligna secundària d'altres òrgans respiratoris i d'òrgans respiratoris no
especificats

  C78.30 Neoplàsia maligna secundària, òrgan respiratori no especificat
  C78.39 Neoplàsia maligna secundària, altres òrgans respiratoris
 C78.4 Neoplàsia maligna secundària d'intestí prim
 C78.5 Neoplàsia maligna secundària d'intestí gros i recte
 C78.6 Neoplàsia maligna secundària de retroperitoneu i peritoneu
 C78.7 Neoplàsia maligna secundària de fetge i conducte biliar intrahepàtic
 C78.8 Neoplàsia maligna secundària d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
  C78.80 Neoplàsia maligna secundària, òrgan digestiu no especificat
  C78.89 Neoplàsia maligna secundària, altres òrgans digestius

   Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

C79 Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

 Exclou 1: tumors carcinoides secundaris (C7B.-)
tumors neuroendocrins secundaris (C7B.-)

 C79.0 Neoplàsia maligna secundària de ronyó i pelvis renal
  C79.00 Neoplàsia maligna secundària, ronyó i pelvis renal no especificats
  C79.01 Neoplàsia maligna secundària, ronyó i pelvis renal drets
  C79.02 Neoplàsia maligna secundària, ronyó i pelvis renal esquerres

 C79.1 Neoplàsia maligna secundària de bufeta urinària, d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no
especificats

  C79.10 Neoplàsia maligna secundària, òrgans urinaris no especificats
  C79.11 Neoplàsia maligna secundària, bufeta urinària
   Exclou 2: metàstasi en ganglis limfàtics (C77.0)
  C79.19 Neoplàsia maligna secundària, altres òrgans urinaris
 C79.2 Neoplàsia maligna secundària de pell
  Exclou 1: carcinoma de cèl·lules de Merkel secundari (C7B.1)
 C79.3 Neoplàsia maligna secundària d'encèfal i meninges cerebrals
  C79.31 Neoplàsia maligna secundària, encèfal
  C79.32 Neoplàsia maligna secundària, meninges cerebrals

 C79.4 Neoplàsia maligna secundària d'altres parts del sistema nerviós i de parts del sistema nerviós
no especificades

  C79.40 Neoplàsia maligna secundària, part no especificada del sistema nerviós
  C79.49 Neoplàsia maligna secundària, altres parts del sistema nerviós
 C79.5 Neoplàsia maligna secundària d'os i medul·la òssia
  Exclou 1: tumors carcinoides secundaris d'os (C7B.03)
  C79.51 Neoplàsia maligna secundària, os
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  C79.52 Neoplàsia maligna secundària, medul·la òssia
 C79.6 Neoplàsia maligna secundària d'ovari
  C79.60 Neoplàsia maligna secundària, ovari no especificat
  C79.61 Neoplàsia maligna secundària, ovari dret
  C79.62 Neoplàsia maligna secundària, ovari esquerre
 C79.7 Neoplàsia maligna secundària de glàndula suprarenal
  C79.70 Neoplàsia maligna secundària, glàndula suprarenal no especificada
  C79.71 Neoplàsia maligna secundària, glàndula suprarenal dreta
  C79.72 Neoplàsia maligna secundària, glàndula suprarenal esquerra
 C79.8 Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades
  C79.81 Neoplàsia maligna secundària, mama
  C79.82 Neoplàsia maligna secundària, òrgans genitals
  C79.89 Neoplàsia maligna secundària, altres localitzacions especificades
 C79.9 Neoplàsia maligna secundària de localització no especificada

  Càncer metastàtic NE
Malaltia metastàtica NE

  
Exclou 1: càncer generalitzat NE (C80.0)

carcinomatosi NE (C80.0)
neoplàsia maligna (primària) de localització no especificada (C80.1)

C80 Neoplàsia maligna de localització no especificada

 
Exclou 1: neoplàsia maligna de localitzacions múltiples especificades —codifiqueu cadascuna de les

localitzacions
tumor carcinoide maligne de localització no especificada (C7A.00)

 C80.0 Neoplàsia maligna disseminada, localització no especificada

  
Carcinomatosi NE
Càncer generalitzat (primari) (secundari), localització no especificada
Tumor maligne generalitzat (primari) (secundari), localització no especificada

 C80.1 Neoplàsia maligna (primària), localització no especificada

  

Càncer NE
Càncer (primari), localització no especificada
Carcinoma (primari), localització no especificada
Tumor maligne (primari), localització no especificada

  Exclou 1: neoplàsia maligna secundària de localització no especificada (C79.9)
 C80.2 Neoplàsia maligna associada a òrgan trasplantat

  Codifiqueu
primer:

la complicació d'òrgan trasplantat (T86.-)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tumor maligne específic

Neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats (C81-C96)
Exclou 2: neoplàsia maligna de medul·la òssia (C79.52)

neoplàsia secundària de melsa (C78.89)
neoplàsia secundària i neoplàsia no especificada de ganglis limfàtics (C77.-)
sarcoma de Kaposi de ganglis limfàtics (C46.3)

C81 Limfoma de Hodgkin
 Exclou 1: antecedents personals de limfoma de Hodgkin (Z85.71)
 C81.0 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític
  C81.00 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, localització no especificada

  C81.01 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics del cap, la
cara i el coll

  C81.02 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics intratoràcics

  C81.03 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics
intraabdominals

  C81.04 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior
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  C81.05 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C81.06 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.07 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, melsa

  C81.08 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C81.09 Limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític, localitzacions
extraganglionars i d'òrgans sòlids

 C81.1 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular
  Limfoma de Hodgkin clàssic d'esclerosi nodular
  C81.10 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, localització no especificada
  C81.11 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C81.12 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.13 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.14 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C81.15 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.16 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.17 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, melsa

  C81.18 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C81.19 Limfoma de Hodgkin d'esclerosi nodular, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C81.2 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta
  Limfoma de Hodgkin clàssic de cel·lularitat mixta
  C81.20 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, localització no especificada
  C81.21 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C81.22 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.23 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.24 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C81.25 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.26 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.27 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, melsa

  C81.28 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C81.29 Limfoma de Hodgkin de cel·lularitat mixta, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C81.3 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica
  Limfoma de Hodgkin clàssic amb depleció limfocítica
  C81.30 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, localització no especificada

  C81.31 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics del cap, la cara i el
coll

  C81.32 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.33 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.34 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C81.35 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.36 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.37 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, melsa

  C81.38 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples
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  C81.39 Limfoma de Hodgkin amb depleció limfocítica, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C81.4 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits
  Limfoma de Hodgkin clàssic ric en limfòcits

  Exclou 1: limfoma de Hodgkin nodular de predomini limfocític (C81.0-)
  C81.40 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, localització no especificada
  C81.41 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C81.42 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.43 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.44 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C81.45 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.46 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.47 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, melsa
  C81.48 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C81.49 Limfoma de Hodgkin ric en limfòcits, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C81.7 Altres tipus de limfoma de Hodgkin

  Altres tipus de limfoma de Hodgkin clàssic
Limfoma de Hodgkin clàssic NE

  C81.70 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, localització no especificada
  C81.71 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C81.72 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.73 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.74 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C81.75 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.76 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.77 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, melsa
  C81.78 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C81.79 Altres tipus de limfoma de Hodgkin, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C81.9 Limfoma de Hodgkin no especificat
  C81.90 Limfoma de Hodgkin no especificat, localització no especificada
  C81.91 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C81.92 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C81.93 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C81.94 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C81.95 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C81.96 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C81.97 Limfoma de Hodgkin no especificat, melsa
  C81.98 Limfoma de Hodgkin no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C81.99 Limfoma de Hodgkin no especificat, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

C82 Limfoma fol·licular
 Inclou: limfoma fol·licular amb àrees difuses o sense

 Exclou 1: antecedents personals de limfoma no hodgkinià (Z85.72)
limfomes de limfòcits T/NK madurs (C84.-)

 C82.0 Limfoma fol·licular grau I
  C82.00 Limfoma fol·licular grau I, localització no especificada
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  C82.01 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.02 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.03 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.04 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
  C82.05 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  C82.06 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.07 Limfoma fol·licular grau I, melsa
  C82.08 Limfoma fol·licular grau I, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.09 Limfoma fol·licular grau I, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.1 Limfoma fol·licular grau II
  C82.10 Limfoma fol·licular grau II, localització no especificada
  C82.11 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.12 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.13 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.14 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
  C82.15 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  C82.16 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.17 Limfoma fol·licular grau II, melsa
  C82.18 Limfoma fol·licular grau II, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.19 Limfoma fol·licular grau II, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.2 Limfoma fol·licular grau III no especificat
  C82.20 Limfoma fol·licular grau III no especificat, localització no especificada
  C82.21 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.22 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.23 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C82.24 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C82.25 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C82.26 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.27 Limfoma fol·licular grau III no especificat, melsa

  C82.28 Limfoma fol·licular grau III no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C82.29 Limfoma fol·licular grau III no especificat, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C82.3 Limfoma fol·licular grau III a
  C82.30 Limfoma fol·licular grau III a, localització no especificada
  C82.31 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.32 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.33 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.34 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C82.35 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.36 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.37 Limfoma fol·licular grau III a, melsa
  C82.38 Limfoma fol·licular grau III a, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.39 Limfoma fol·licular grau III a, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.4 Limfoma fol·licular grau III b
  C82.40 Limfoma fol·licular grau III b, localització no especificada
  C82.41 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.42 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.43 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.44 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
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  C82.45 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.46 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.47 Limfoma fol·licular grau III b, melsa
  C82.48 Limfoma fol·licular grau III b, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.49 Limfoma fol·licular grau III b, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.5 Limfoma centrofol·licular difús
  C82.50 Limfoma centrofol·licular difús, localització no especificada
  C82.51 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.52 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.53 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.54 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C82.55 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.56 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.57 Limfoma centrofol·licular difús, melsa
  C82.58 Limfoma centrofol·licular difús, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.59 Limfoma centrofol·licular difús, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.6 Limfoma centrofol·licular cutani
  C82.60 Limfoma centrofol·licular cutani, localització no especificada
  C82.61 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.62 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.63 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.64 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C82.65 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.66 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.67 Limfoma centrofol·licular cutani, melsa
  C82.68 Limfoma centrofol·licular cutani, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.69 Limfoma centrofol·licular cutani, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.8 Altres tipus de limfoma fol·licular
  C82.80 Altres tipus de limfoma fol·licular, localització no especificada
  C82.81 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.82 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.83 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.84 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C82.85 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.86 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.87 Altres tipus de limfoma fol·licular, melsa
  C82.88 Altres tipus de limfoma fol·licular, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C82.89 Altres tipus de limfoma fol·licular, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C82.9 Limfoma fol·licular no especificat
  C82.90 Limfoma fol·licular no especificat, localització no especificada
  C82.91 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C82.92 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C82.93 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals
  C82.94 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C82.95 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C82.96 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C82.97 Limfoma fol·licular no especificat, melsa
  C82.98 Limfoma fol·licular no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
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  C82.99 Limfoma fol·licular no especificat, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
C83 Limfoma no fol·licular
 Exclou 1: antecedents personals de limfoma no hodgkinià (Z85.72)
 C83.0 Limfoma de limfòcits B petits

  

Limfoma limfoplasmocític
Limfoma de la zona marginal ganglionar
Variant no leucèmica de LLC-B
Limfoma de la zona marginal esplènica

  
Exclou 1: leucèmia limfocítica crònica (C91.1)

limfomes de limfòcits T/NK madurs (C84.-)
macroglobulinèmia de Waldenström (C88.0)

  C83.00 Limfoma de limfòcits B petits, localització no especificada
  C83.01 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.02 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.03 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics intraabdominals
  C83.04 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C83.05 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C83.06 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.07 Limfoma de limfòcits B petits, melsa
  C83.08 Limfoma de limfòcits B petits, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C83.09 Limfoma de limfòcits B petits, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C83.1 Limfoma de cèl·lules del mantell

  Limfoma centrocític
Poliposi limfomatosa maligna

  C83.10 Limfoma de cèl·lules del mantell, localització no especificada
  C83.11 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.12 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.13 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intraabdominals
  C83.14 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C83.15 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C83.16 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.17 Limfoma de cèl·lules del mantell, melsa
  C83.18 Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C83.19 Limfoma de cèl·lules del mantell, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C83.3 Limfoma de limfòcits B grans difús

  

Limfoma de limfòcits B grans difús anaplàstic
Limfoma de limfòcits B grans difús CD30 positiu
Limfoma de limfòcits B grans difús centroblàstic
Limfoma de limfòcits B grans difús, subtipus no especificat
Limfoma de limfòcits B grans difús immunoblàstic
Limfoma de limfòcits B grans difús plasmablàstic
Limfoma de limfòcits B grans difús, subtipus no especificat
Limfoma de limfòcits B grans difús ric en limfòcits T

  Exclou 1: limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans (C85.2-)
limfomes de limfòcits T/NK madurs (C84.-)

  C83.30 Limfoma de limfòcits B grans difús, localització no especificada
  C83.31 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.32 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.33 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics intraabdominals

  C83.34 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C83.35 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C83.36 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics intrapelvians
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  C83.37 Limfoma de limfòcits B grans difús, melsa
  C83.38 Limfoma de limfòcits B grans difús, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C83.39 Limfoma de limfòcits B grans difús, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C83.5 Limfoma limfoblàstic (difús)

  

Limfoma de precursors de limfòcits B
Limfoma limfoblàstic de limfòcits B
Limfoma limfoblàstic NE
Limfoma limfoblàstic de limfòcits T
Limfoma de precursors de limfòcits T

  C83.50 Limfoma limfoblàstic (difús), localització no especificada
  C83.51 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.52 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.53 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics intraabdominals
  C83.54 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

  C83.55 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat
inferior

  C83.56 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.57 Limfoma limfoblàstic (difús), melsa
  C83.58 Limfoma limfoblàstic (difús), ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C83.59 Limfoma limfoblàstic (difús), localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C83.7 Limfoma de Burkitt

  Limfoma de Burkitt atípic
Limfoma similar al de Burkitt

  Exclou 1: leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt (C91.A-)
  C83.70 Limfoma de Burkitt, localització no especificada
  C83.71 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.72 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.73 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intraabdominals
  C83.74 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
  C83.75 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  C83.76 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.77 Limfoma de Burkitt, melsa
  C83.78 Limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C83.79 Limfoma de Burkitt, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C83.8 Altres tipus de limfoma no fol·licular

  
Limfoma de limfòcits B grans intravascular
Granulomatosi limfoide
Limfoma primari de cavitats

  Exclou 1: limfoma de limfòcits B ric en limfòcits T (C83.3-)
limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans (C85.2-)

  C83.80 Altres tipus de limfoma no fol·licular, localització no especificada
  C83.81 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.82 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.83 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics intraabdominals

  C83.84 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C83.85 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C83.86 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.87 Altres tipus de limfoma no fol·licular, melsa
  C83.88 Altres tipus de limfoma no fol·licular, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C83.89 Altres tipus de limfoma no fol·licular, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C83.9 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat

90



  C83.90 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, localització no especificada
  C83.91 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C83.92 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C83.93 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C83.94 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C83.95 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C83.96 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C83.97 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, melsa

  C83.98 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C83.99 Limfoma no fol·licular (difús) no especificat, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

C84 Limfomes de limfòcits T/NK madurs
 Exclou 1: antecedents personals de limfoma no hodgkinià (Z85.72)
 C84.0 Micosi fungoide
  Exclou 1: limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc (C84.4-)
  C84.00 Micosi fungoide, localització no especificada
  C84.01 Micosi fungoide, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C84.02 Micosi fungoide, ganglis limfàtics intratoràcics
  C84.03 Micosi fungoide, ganglis limfàtics intraabdominals
  C84.04 Micosi fungoide, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
  C84.05 Micosi fungoide, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  C84.06 Micosi fungoide, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.07 Micosi fungoide, melsa
  C84.08 Micosi fungoide, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C84.09 Micosi fungoide, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C84.1 Malaltia de Sézary
  C84.10 Malaltia de Sézary, localització no especificada
  C84.11 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C84.12 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intratoràcics
  C84.13 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intraabdominals
  C84.14 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
  C84.15 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  C84.16 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.17 Malaltia de Sézary, melsa
  C84.18 Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
  C84.19 Malaltia de Sézary, localitzacions extraganglionars i d'òrgans sòlids
 C84.4 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc

  
Limfoma de Lennert
Limfoma limfoepitelioide
Limfoma de limfòcits T madurs no classificat a cap altre lloc

  C84.40 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, localització no
especificada

  C84.41 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics del
cap, la cara i el coll

  C84.42 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics
intratoràcics

  C84.43 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics
intraabdominals

  C84.44 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics de
l'aixella i l'extremitat superior
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  C84.46 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics
intrapelvians

  C84.47 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, melsa

  C84.48 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C84.49 Limfoma de limfòcits T perifèrics no classificat a cap altre lloc, localitzacions
extraganglionars i d'òrgans sòlids

 C84.6 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu
  Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans CD30 positiu
  C84.60 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, localització no especificada

  C84.61 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics del cap, la cara
i el coll

  C84.62 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics intratoràcics

  C84.63 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics
intraabdominals

  C84.64 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C84.65 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C84.66 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.67 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, melsa

  C84.68 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C84.69 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C84.7 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu
  Exclou 1: proliferacions cutànies primàries de limfòcits T CD30 positives (C86.6-)
  C84.70 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, localització no especificada

  C84.71 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics del cap, la cara
i el coll

  C84.72 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics intratoràcics

  C84.73 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics
intraabdominals

  C84.74 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C84.75 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C84.76 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.77 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, melsa

  C84.78 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C84.79 Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu, localitzacions extraganglionars
i d'òrgans sòlids

 C84.A Limfoma cutani de limfòcits T no especificat
  C84.A0 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, localització no especificada

  C84.A1 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el
coll

  C84.A2 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C84.A3 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C84.A4 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C84.A5 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C84.A6 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
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  C84.A8 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C84.A9 Limfoma cutani de limfòcits T no especificat, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C84.Z Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs

  Nota: Si es menciona el llinatge o l'afectació dels limfòcits T juntament amb un limfoma
específic, codifiqueu-ho allà on la descripció sigui més explícita

  

Exclou 1: leucèmia de limfòcits T (C91.1-)
limfoma de limfòcits NK blàstic (C86.4)
limfoma de limfòcits NK extraganglionar de tipus nasal (C86.0)
limfoma de limfòcits T de tipus enteropàtic (C86.2)
limfoma de limfòcits T hepatoesplènic (C86.1)
limfoma de limfòcits T subcutani similar a panniculitis (C86.3)
limfoma immunoblàstic (C86.5)
proliferacions cutànies primàries de limfòcits T CD30 positives (C86.6)

  C84.Z0 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, localització no especificada

  C84.Z1 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics del cap, la cara i
el coll

  C84.Z2 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics intratoràcics
  C84.Z3 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics intraabdominals

  C84.Z4 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C84.Z5 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C84.Z6 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.Z7 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, melsa

  C84.Z8 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C84.Z9 Altres tipus de limfoma de limfòcits T/NK madurs, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C84.9 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat
  Limfoma de limfòcits T/NK NE

  Exclou 1: limfoma de limfòcits T madurs no classificat a cap altre lloc (C84.4-)
  C84.90 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, localització no especificada

  C84.91 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i
el coll

  C84.92 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C84.93 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C84.94 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C84.95 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C84.96 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C84.97 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, melsa

  C84.98 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C84.99 Limfoma de limfòcits T/NK madurs no especificat, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

C85 Altres tipus especificats i no especificats de limfoma no hodgkinià

 Exclou 1: altres tipus especificats de limfoma de limfòcits T/NK (C86.-)
antecedents personals de limfoma no hodgkinià (Z85.72)

 C85.1 Limfoma de limfòcits B no especificat

  Nota: Si es menciona el llinatge o l'afectació dels limfòcits B juntament amb un limfoma
específic, codifiqueu-ho allà on la descripció sigui més explícita

  C85.10 Limfoma de limfòcits B no especificat, localització no especificada
  C85.11 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
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  C85.12 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C85.13 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C85.14 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C85.15 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C85.16 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
  C85.17 Limfoma de limfòcits B no especificat, melsa
  C85.18 Limfoma de limfòcits B no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C85.19 Limfoma de limfòcits B no especificat, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

 C85.2 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans
  C85.20 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, localització no especificada

  C85.21 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics del cap, la cara i
el coll

  C85.22 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics intratoràcics
  C85.23 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics intraabdominals

  C85.24 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C85.25 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C85.26 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics intrapelvians
  C85.27 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, melsa

  C85.28 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, ganglis limfàtics de localitzacions
múltiples

  C85.29 Limfoma mediastínic (tímic) de limfòcits B grans, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C85.8 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià
  C85.80 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, localització no especificada

  C85.81 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics del cap, la cara i
el coll

  C85.82 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics intratoràcics
  C85.83 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics intraabdominals

  C85.84 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics de l'aixella i
l'extremitat superior

  C85.85 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics de la regió
inguinal i l'extremitat inferior

  C85.86 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics intrapelvians
  C85.87 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, melsa

  C85.88 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, ganglis limfàtics de
localitzacions múltiples

  C85.89 Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià, localitzacions extraganglionars i
d'òrgans sòlids

 C85.9 Limfoma no hodgkinià no especificat

  
Limfoma NE
Limfoma maligne NE
Limfoma no hodgkinià NE

  C85.90 Limfoma no hodgkinià no especificat, localització no especificada
  C85.91 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  C85.92 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics intratoràcics
  C85.93 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics intraabdominals

  C85.94 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat
superior

  C85.95 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics de la regió inguinal i
l'extremitat inferior

  C85.96 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics intrapelvians
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  C85.97 Limfoma no hodgkinià no especificat, melsa
  C85.98 Limfoma no hodgkinià no especificat, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

  C85.99 Limfoma no hodgkinià no especificat, localitzacions extraganglionars i d'òrgans
sòlids

C86 Altres tipus especificats de limfoma de limfòcits T/NK

 

Exclou 1: altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià (C85.8-)
limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK negatiu (C84.7-)
limfoma anaplàstic de cèl·lules grans ALK positiu (C84.6-)
limfomes de limfòcits T/NK madurs (C84.-)

 C86.0 Limfoma de limfòcits T/NK extraganglionar de tipus nasal
 C86.1 Limfoma de limfòcits T hepatoesplènic
  Tipus alfa/beta i gamma/delta
 C86.2 Limfoma de limfòcits T de tipus enteropàtic (intestinal)
  Limfoma de limfòcits T associat a enteropatia
 C86.3 Limfoma de limfòcits T subcutani similar a panniculitis
 C86.4 Limfoma de limfòcits NK blàstic
  Neoplàsia de cèl·lules dendrítiques plasmocitoides blàstiques (NCDPB)
 C86.5 Limfoma immunoblàstic
  Limfadenopatia angioimmunoblàstica amb disproteïnèmia (LAID)
 C86.6 Proliferacions cutànies primàries de limfòcits T CD30 positives

  
Papulosi limfomatoide
Limfoma anaplàstic cutani primari de cèl·lules grans
Limfoma cutani primari de limfòcits T grans CD30 positiu

C88 Malalties immunoproliferatives malignes i altres limfomes de limfòcits B

 
Exclou 1: antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits

relacionats (Z85.79)
limfoma de limfòcits B no especificat (C85.1-)

 C88.0 Macroglobulinèmia de Waldenström

  Limfoma limfoplasmocític amb producció d'IgM
Macroglobulinèmia (idiopàtica) (primària)

  Exclou 1: limfoma de limfòcits B petits (C83.0)
 C88.2 Malaltia de les cadenes pesants

  
Malaltia de Franklin
Malaltia de la cadena pesant gamma
Malaltia de la cadena pesant mu

 C88.3 Malaltia immunoproliferativa de l'intestí prim

  Malaltia de la cadena pesant alfa
Limfoma mediterrani

 C88.4 Limfoma de limfòcits B de la zona marginal extraganglionar de tipus MALT (teixit limfoide
associat a les mucoses)

  Limfoma de tipus SALT (teixit limfoide associat a la pell)
Limfoma de tipus BALT (teixit limfoide associat als bronquis)

  Exclou 1: limfoma (de limfòcits B grans difús) d'alta malignitat (C83.3-)
 C88.8 Altres malalties immunoproliferatives malignes
 C88.9 Malaltia immunoproliferativa maligna no especificada
  Malaltia immunoproliferativa NE
C90 Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes

 Exclou 1: antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits
relacionats (Z85.79)

 C90.0 Mieloma múltiple

  

Malaltia de Kahler
Plasmocitoma medul·lar
Mielomatosi
Mieloma de cèl·lules plasmàtiques

  Exclou 1: mieloma solitari (C90.3-)
plasmocitoma solitari (C90.3-)
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  C90.00 Mieloma múltiple, sense haver assolit la remissió

   Mieloma múltiple amb remissió fallida
Mieloma múltiple NE

  C90.01 Mieloma múltiple, en remissió
  C90.02 Mieloma múltiple, en recaiguda
 C90.1 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques
  Leucèmia plasmacítica
  C90.10 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques amb remissió fallida
Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques NE

  C90.11 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques, en remissió
  C90.12 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques, en recaiguda
 C90.2 Plasmocitoma extramedul·lar
  C90.20 Plasmocitoma extramedul·lar, sense haver assolit la remissió

   Plasmocitoma extramedul·lar amb remissió fallida
Plasmocitoma extramedul·lar NE

  C90.21 Plasmocitoma extramedul·lar, en remissió
  C90.22 Plasmocitoma extramedul·lar, en recaiguda
 C90.3 Plasmocitoma solitari

  
Tumor maligne localitzat de cèl·lules plasmàtiques NE
Plasmocitoma NE
Mieloma solitari

  C90.30 Plasmocitoma solitari, sense haver assolit la remissió

   Plasmocitoma solitari amb remissió fallida
Plasmocitoma solitari NE

  C90.31 Plasmocitoma solitari, en remissió
  C90.32 Plasmocitoma solitari, en recaiguda
C91 Leucèmia limfoide
 Exclou 1: antecedents personals de leucèmia (Z85.6)
 C91.0 Leucèmia limfoblàstica aguda [LLA]

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

  C91.00 Leucèmia limfoblàstica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia limfoblàstica aguda amb remissió fallida
Leucèmia limfoblàstica aguda NE

  C91.01 Leucèmia limfoblàstica aguda, en remissió
  C91.02 Leucèmia limfoblàstica aguda, en recaiguda
 C91.1 Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B

  Leucèmia limfoplasmocítica
Síndrome de Richter

  Exclou 1: limfoma limfoplasmocític (C83.0-)
  C91.10 Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B amb remissió fallida
Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B NE

  C91.11 Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B, en remissió
  C91.12 Leucèmia limfocítica crònica de limfòcits B, en recaiguda
 C91.3 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B
  C91.30 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B amb remissió fallida
Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B NE

  C91.31 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B, en remissió
  C91.32 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits B, en recaiguda
 C91.4 Leucèmia de cèl·lules peludes [tricoleucèmia]
  Reticuloendoteliosi leucèmica
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  C91.40 Leucèmia de cèl·lules peludes, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia de cèl·lules peludes amb remissió fallida
Leucèmia de cèl·lules peludes NE

  C91.41 Leucèmia de cèl·lules peludes, en remissió
  C91.42 Leucèmia de cèl·lules peludes, en recaiguda
 C91.5 Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada)

  

Variant aguda de leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada)
Variant crònica de leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada)
Variant limfomatoide de leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada)
Variant latent de leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada)

  C91.50 Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada), sense haver assolit la
remissió

   Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada) amb remissió fallida
Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada) NE

  C91.51 Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada), en remissió
  C91.52 Leucèmia/limfoma de limfòcits T adults (HTLV-1 associada), en recaiguda
 C91.6 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T
  C91.60 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T amb remissió fallida
Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T NE

  C91.61 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T, en remissió
  C91.62 Leucèmia prolimfocítica de limfòcits T, en recaiguda
 C91.A Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt
  Exclou 1: limfoma de Burkitt (C83.7-)
  C91.A0 Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt amb remissió fallida
Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt NE

  C91.A1 Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt, en remissió
  C91.A2 Leucèmia de limfòcits B madurs de tipus Burkitt, en recaiguda
 C91.Z Altres tipus de leucèmia limfoide
  Leucèmia limfocítica granular de limfòcits T grans (associada a artritis reumatoide)
  C91.Z0 Altres tipus de leucèmia limfoide, sense haver assolit la remissió

   Altres tipus de leucèmia limfoide amb remissió fallida
Altres tipus de leucèmia limfoide NE

  C91.Z1 Altres tipus de leucèmia limfoide, en remissió
  C91.Z2 Altres tipus de leucèmia limfoide, en recaiguda
 C91.9 Leucèmia limfoide no especificada
  C91.90 Leucèmia limfoide no especificada, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia limfoide amb remissió fallida
Leucèmia limfoide NE

  C91.91 Leucèmia limfoide no especificada, en remissió
  C91.92 Leucèmia limfoide no especificada, en recaiguda
C92 Leucèmia mieloide

 Inclou: leucèmia granulocítica
leucèmia mielogènica

 Exclou 1: antecedents personals de leucèmia (Z85.6)
 C92.0 Leucèmia mieloblàstica aguda

  

Leucèmia mieloblàstica aguda, diferenciació mínima
Leucèmia mieloblàstica aguda (amb maduració)
Leucèmia mieloblàstica aguda 1/ETO
Leucèmia mieloblàstica aguda M0
Leucèmia mieloblàstica aguda M1
Leucèmia mieloblàstica aguda M2
Leucèmia mieloblàstica aguda amb t(8;21)
Leucèmia mieloblàstica aguda (sense classificació FAB assignada) NE
Anèmia refractària amb excés de blastos en transformació [AREB/RAEB T]

  Exclou 1: anèmia refractària amb excés de blastos no en transformació (D46.2-)
exacerbació aguda de leucèmia mieloide crònica (C92.10)
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  C92.00 Leucèmia mieloblàstica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloblàstica aguda amb remissió fallida
Leucèmia mieloblàstica aguda NE

  C92.01 Leucèmia mieloblàstica aguda, en remissió
  C92.02 Leucèmia mieloblàstica aguda, en recaiguda
 C92.1 Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva

  
Leucèmia mielogènica crònica, cromosoma Philadelphia (Ph1) positiva
Leucèmia mielogènica crònica, t(9;22) (q34;q11)
Leucèmia mielogènica crònica amb crisi de blastos

  
Exclou 1: leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa (C92.2-)

leucèmia mielomonocítica crònica (C93.1-)
malaltia mieloproliferativa crònica (D47.1)

  C92.10 Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva amb remissió fallida
Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva NE

  C92.11 Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva, en remissió
  C92.12 Leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva, en recaiguda
 C92.2 Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa

  C92.20 Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa, sense haver assolit la
remissió

   Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa amb remissió fallida
Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa NE

  C92.21 Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa, en remissió
  C92.22 Leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa, en recaiguda
 C92.3 Sarcoma mieloide

  
Un tumor maligne de cèl·lules mieloides immadures
Cloroma
Sarcoma granulocític

  C92.30 Sarcoma mieloide, sense haver assolit la remissió

   Sarcoma mieloide amb remissió fallida
Sarcoma mieloide NE

  C92.31 Sarcoma mieloide, en remissió
  C92.32 Sarcoma mieloide, en recaiguda
 C92.4 Leucèmia promielocítica aguda

  LMA M3
LMA Me amb t(15;17) i variants

  C92.40 Leucèmia promielocítica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia promielocítica aguda amb remissió fallida
Leucèmia promielocítica aguda NE

  C92.41 Leucèmia promielocítica aguda, en remissió
  C92.42 Leucèmia promielocítica aguda, en recaiguda
 C92.5 Leucèmia mielomonocítica aguda

  LMA M4
LMA M4 Eo amb inv(16) o t(16;16)

  C92.50 Leucèmia mielomonocítica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mielomonocítica aguda amb remissió fallida
Leucèmia mielomonocítica aguda NE

  C92.51 Leucèmia mielomonocítica aguda, en remissió
  C92.52 Leucèmia mielomonocítica aguda, en recaiguda
 C92.6 Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23
  Leucèmia mieloide aguda amb variació del gen MLL
  C92.60 Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23 amb remissió fallida
Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23 NE

  C92.61 Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23, en remissió
  C92.62 Leucèmia mieloide aguda amb anomalia 11q23, en recaiguda
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 C92.A Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal

  Leucèmia mieloide aguda amb antecedents de displàsia d'hematopoesis romanent i/o malaltia
mielodisplàstica

  C92.A0 Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal amb remissió fallida
Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal NE

  C92.A1 Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal, en remissió
  C92.A2 Leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilineal, en recaiguda
 C92.Z Altres tipus de leucèmia mieloide
  C92.Z0 Altres tipus de leucèmia mieloide, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloide NCAL amb remissió fallida
Leucèmia mieloide NCAL

  C92.Z1 Altres tipus de leucèmia mieloide, en remissió
  C92.Z2 Altres tipus de leucèmia mieloide, en recaiguda
 C92.9 Leucèmia mieloide no especificada
  C92.90 Leucèmia mieloide no especificada, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mieloide no especificada amb remissió fallida
Leucèmia mieloide no especificada NE

  C92.91 Leucèmia mieloide no especificada, en remissió
  C92.92 Leucèmia mieloide no especificada, en recaiguda
C93 Leucèmia monocítica
 Inclou: leucèmia monocitoide

 Exclou 1: antecedents personals de leucèmia (Z85.6)
 C93.0 Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda

  
LMA M5
LMA M5a
LMA M5b

  C93.00 Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda amb remissió fallida
Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda NE

  C93.01 Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda, en remissió
  C93.02 Leucèmia monoblàstica/monocítica aguda, en recaiguda
 C93.1 Leucèmia mielomonocítica crònica

  

Leucèmia monocítica crònica
LMMC-1
LMMC-2
LMMC amb eosinofília

  Codifiqueu
també:

si escau, l'eosinofília (D72.18)

  C93.10 Leucèmia mielomonocítica crònica, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mielomonocítica crònica amb remissió fallida
Leucèmia mielomonocítica crònica NE

  C93.11 Leucèmia mielomonocítica crònica, en remissió
  C93.12 Leucèmia mielomonocítica crònica, en recaiguda
 C93.3 Leucèmia mielomonocítica juvenil
  C93.30 Leucèmia mielomonocítica juvenil, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia mielomonocítica juvenil amb remissió fallida
Leucèmia mielomonocítica juvenil NE

  C93.31 Leucèmia mielomonocítica juvenil, en remissió
  C93.32 Leucèmia mielomonocítica juvenil, en recaiguda
 C93.Z Altres tipus de leucèmia monocítica
  C93.Z0 Altres tipus de leucèmia monocítica, sense haver assolit la remissió
   Altres tipus de leucèmia monocítica NE
  C93.Z1 Altres tipus de leucèmia monocítica, en remissió
  C93.Z2 Altres tipus de leucèmia monocítica, en recaiguda
 C93.9 Leucèmia monocítica no especificada
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  C93.90 Leucèmia monocítica no especificada, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia monocítica no especificada amb remissió fallida
Leucèmia monocítica no especificada NE

  C93.91 Leucèmia monocítica no especificada, en remissió
  C93.92 Leucèmia monocítica no especificada, en recaiguda
C94 Altres tipus de leucèmia de tipus cel·lular especificat

 

Exclou 1: antecedents personals de leucèmia (Z85.6)
leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (C90.1-)
reticuloendoteliosi leucèmica (C91.4-)
síndromes mielodisplàstiques (D46.-)

 C94.0 Leucèmia eritroide aguda

  Leucèmia mieloide aguda M6(a)(b)
Eritroleucèmia

  C94.00 Leucèmia eritroide aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia eritroide aguda amb remissió fallida
Leucèmia eritroide aguda NE

  C94.01 Leucèmia eritroide aguda, en remissió
  C94.02 Leucèmia eritroide aguda, en recaiguda
 C94.2 Leucèmia megacarioblàstica aguda

  Leucèmia mieloide aguda M7
Leucèmia megacariocítica aguda

  C94.20 Leucèmia megacarioblàstica aguda, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia megacarioblàstica aguda amb remissió fallida
Leucèmia megacarioblàstica aguda NE

  C94.21 Leucèmia megacarioblàstica aguda, en remissió
  C94.22 Leucèmia megacarioblàstica aguda, en recaiguda
 C94.3 Leucèmia de mastòcits
  C94.30 Leucèmia de mastòcits, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia de mastòcits amb remissió fallida
Leucèmia de mastòcits NE

  C94.31 Leucèmia de mastòcits, en remissió
  C94.32 Leucèmia de mastòcits, en recaiguda
 C94.4 Panmielosi aguda amb mielofibrosi
  Mielofibrosi aguda

  Exclou 1: mielofibrosi NE (D75.81)
mielofibrosi secundària NE (D75.81)

  C94.40 Panmielosi aguda amb mielofibrosi, sense haver assolit la remissió

   
Mielofibrosi aguda NE
Panmielosi aguda amb mielofibrosi i remissió fallida
Panmielosi aguda NE

  C94.41 Panmielosi aguda amb mielofibrosi, en remissió
  C94.42 Panmielosi aguda amb mielofibrosi, en recaiguda
 C94.6 Síndrome mielodisplàstica no classificada a cap altre lloc
  Malaltia mieloproliferativa no classificada a cap altre lloc
 C94.8 Altres tipus especificats de leucèmia

  Leucèmia de limfòcits NK agressiva
Leucèmia basofílica aguda

  C94.80 Altres tipus especificats de leucèmia, sense haver assolit la remissió

   Altres tipus especificats de leucèmia amb remissió fallida
Altres tipus especificats de leucèmia NE

  C94.81 Altres tipus especificats de leucèmia, en remissió
  C94.82 Altres tipus especificats de leucèmia, en recaiguda
C95 Leucèmia de tipus cel·lular no especificat
 Exclou 1: antecedents personals de leucèmia (Z85.6)
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 C95.0 Leucèmia aguda de tipus cel·lular no especificat

  

Leucèmia bilineal aguda
Leucèmia de llinatge mixt aguda
Leucèmia bifenotípica aguda
Leucèmia de cèl·lules mare de llinatge poc clar

  Exclou 1: exacerbació aguda de leucèmia crònica no especificada (C95.10)
  C95.00 Leucèmia aguda de tipus cel·lular no especificat, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia aguda de tipus cel·lular no especificat amb remissió fallida
Leucèmia aguda NE

  C95.01 Leucèmia aguda sense especificació del tipus cel·lular en remissió
  C95.02 Leucèmia aguda sense especificació del tipus cel·lular en recaiguda
 C95.1 Leucèmia crònica de tipus cel·lular no especificat
  C95.10 Leucèmia crònica de tipus cel·lular no especificat, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia crònica de tipus cel·lular no especificat amb remissió fallida
Leucèmia crònica NE

  C95.11 Leucèmia crònica sense especificació del tipus cel·lular, en remissió
  C95.12 Leucèmia crònica sense especificació del tipus cel·lular, en recaiguda
 C95.9 Leucèmia no especificada
  C95.90 Leucèmia no especificada, sense haver assolit la remissió

   Leucèmia no especificada amb remissió fallida
Leucèmia NE

  C95.91 Leucèmia no especificada, en remissió
  C95.92 Leucèmia no especificada, en recaiguda

C96 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits
relacionats

 Exclou 1: antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits
relacionats (Z85.79)

 C96.0 Histiocitosi multifocal i multisistèmica (disseminada) de cèl·lules de Langerhans

  Histiocitosi X multisistèmica
Malaltia de Letterer-Siwe

  
Exclou 1: histiocitosi multifocal i unisistèmica de cèl·lules de Langerhans (C96.5)

histiocitosi pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l'adult (J84.82)
histiocitosi unifocal de cèl·lules de Langerhans (C96.6)

 C96.2 Neoplàsia maligna de mastòcits [cèl·lules encebades]

  
Exclou 1: leucèmia de mastòcits (C94.30)

mastocitosi (congènita) (cutània) (Q82.2)
mastocitosi indolent (D47.02)

  C96.20 Neoplàsia maligna de mastòcits no especificada
  C96.21 Mastocitosi sistèmica agressiva
  C96.22 Sarcoma de mastòcits
  C96.29 Altres tipus de neoplàsia maligna de mastòcits
 C96.4 Sarcoma de cèl·lules dendrítiques (cèl·lules accessòries)

  
Sarcoma de cèl·lules dendrítiques fol·liculars
Sarcoma de cèl·lules dendrítiques interdigitades
Sarcoma de cèl·lules de Langerhans

 C96.5 Histiocitosi multifocal i unisistèmica de cèl·lules de Langerhans

  Malaltia de Hand-Schüller-Christian
Histiocitosi X multifocal

  
Exclou 1: histiocitosi multifocal i multisistèmica (disseminada) de cèl·lules de Langerhans

(C96.0)
histiocitosi unifocal de cèl·lules de Langerhans (C96.6)

 C96.6 Histiocitosi unifocal de cèl·lules de Langerhans

  

Granuloma eosinofílic
Histiocitosi X unifocal
Histiocitosi X NE
Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans NE
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Exclou 1: histiocitosi multifocal i multisistèmica (disseminada) de cèl·lules de Langerhans

(C96.0)
histiocitosi multifocal i unisistèmica de cèl·lules de Langerhans (C96.5)

 C96.A Sarcoma histiocític
  Histiocitosi maligna
 C96.Z Altres tipus especificats de neoplàsia maligna de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats
 C96.9 Neoplàsia maligna de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats no especificada
Neoplàsies in situ (D00-D09)
Inclou: eritroplàsia

eritroplàsia de Queyrat
malaltia de Bowen
neoplàsia intraepitelial de grau III

D00 Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
 Exclou 1: melanoma in situ (D03.-)
 D00.0 Carcinoma in situ de llavi, cavitat oral i faringe

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

  

Exclou 1: carcinoma in situ de la cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
(D02.0)
carcinoma in situ de la pell del llavi (D03.0, D04.0)
carcinoma in situ de la porció suprahioidal de l'epiglotis (D02.0)
carcinoma in situ d'epiglotis NE (D02.0)

  D00.00 Carcinoma in situ, localització no especificada de la cavitat oral
  D00.01 Carcinoma in situ, mucosa i vora lliure dels llavis
  D00.02 Carcinoma in situ, mucosa bucal
  D00.03 Carcinoma in situ, geniva i vora alveolar esdentegada
  D00.04 Carcinoma in situ, paladar tou
  D00.05 Carcinoma in situ, paladar dur
  D00.06 Carcinoma in situ, sòl de la boca
  D00.07 Carcinoma in situ, llengua
  D00.08 Carcinoma in situ, faringe

   
Carcinoma in situ de plec aritenoepiglòtic NE
Carcinoma in situ de la cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic
Carcinoma in situ de la zona marginal del plec aritenoepiglòtic

 D00.1 Carcinoma in situ, esòfag
 D00.2 Carcinoma in situ, estómac
D01 Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
 Exclou 1: melanoma in situ (D03.-)
 D01.0 Carcinoma in situ de còlon
  Exclou 1: carcinoma in situ d'unió rectosigmoide (D01.1)
 D01.1 Carcinoma in situ d'unió rectosigmoide
 D01.2 Carcinoma in situ de recte
 D01.3 Carcinoma in situ d'anus i de conducte anal

  Displàsia anal greu
Neoplàsia intraepitelial anal III [NIA III]

  

Exclou 1: carcinoma in situ de marge anal (D04.5)
carcinoma in situ de pell anal (D04.5)
carcinoma in situ de pell perianal (D04.5)
neoplàsia intraepitelial anal I i II [NIA I i II] (K62.82)

 D01.4 Carcinoma in situ d'altres parts de l'intestí i de parts de l'intestí no especificades
  Exclou 1: carcinoma in situ d'ampul·la de Vater (D01.5)
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  D01.40 Carcinoma in situ, part no especificada de l'intestí
  D01.49 Carcinoma in situ, altres parts de l'intestí
 D01.5 Carcinoma in situ de fetge, vesícula biliar i conductes biliars
  Carcinoma in situ d'ampul·la de Vater
 D01.7 Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius especificats
  Carcinoma in situ de pàncrees
 D01.9 Carcinoma in situ d'òrgan digestiu, localització no especificada
D02 Carcinoma in situ d'orella mitjana i aparell respiratori

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: melanoma in situ (D03.-)
 D02.0 Carcinoma in situ de laringe

  Carcinoma in situ de la cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
Carcinoma in situ d'epiglotis (porció suprahioidal)

  
Exclou 1: carcinoma in situ de la cara hipofaríngia (D00.08)

carcinoma in situ de la zona marginal (D00.08)
carcinoma in situ del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal NE (D00.08)

 D02.1 Carcinoma in situ de tràquea
 D02.2 Carcinoma in situ de bronqui i pulmó
  D02.20 Carcinoma in situ, bronqui i pulmó no especificat
  D02.21 Carcinoma in situ, bronqui i pulmó dret
  D02.22 Carcinoma in situ, bronqui i pulmó esquerre
 D02.3 Carcinoma in situ d'altres parts de l'aparell respiratori

  
Carcinoma in situ de sins accessoris
Carcinoma in situ d'orella mitjana
Carcinoma in situ de fosses nasals

  
Exclou 1: carcinoma in situ de nas NE (D09.8)

carcinoma in situ de pell del nas (D04.3)
carcinoma in situ d'orella (externa) (pell) (D04.2-)

 D02.4 Carcinoma in situ de l'aparell respiratori, localització no especificada
D03 Melanoma in situ
 D03.0 Melanoma in situ de llavi
 D03.1 Melanoma in situ de parpella, incloent les comissures palpebrals
  D03.10 Melanoma in situ, parpella no especificada, incloent les comissures palpebrals
  D03.11 Melanoma in situ, parpella dreta, incloent les comissures palpebrals

   D03.111 Melanoma in situ, parpella superior dreta, incloent les comissures
palpebrals

   D03.112 Melanoma in situ, parpella inferior dreta, incloent les comissures
palpebrals

  D03.12 Melanoma in situ, parpella esquerra, incloent les comissures palpebrals

   D03.121 Melanoma in situ, parpella superior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

   D03.122 Melanoma in situ, parpella inferior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

 D03.2 Melanoma in situ d'orella i conducte auditiu extern
  D03.20 Melanoma in situ, orella i conducte auditiu extern no especificats
  D03.21 Melanoma in situ, orella i conducte auditiu extern drets
  D03.22 Melanoma in situ, orella i conducte auditiu extern esquerres
 D03.3 Melanoma in situ d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
  D03.30 Melanoma in situ, part no especificada de la cara
  D03.39 Melanoma in situ, altres parts de la cara
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 D03.4 Melanoma in situ de cuir cabellut i coll
 D03.5 Melanoma in situ de tronc
  D03.51 Melanoma in situ, pell anal

   Melanoma in situ, marge anal
Melanoma in situ, pell perianal

  D03.52 Melanoma in situ, mama (pell) (teixits tous)
  D03.59 Melanoma in situ, altres parts del tronc
 D03.6 Melanoma in situ d'extremitat superior, incloent l'espatlla
  D03.60 Melanoma in situ, extremitat superior no especificada, incloent l'espatlla
  D03.61 Melanoma in situ, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla
  D03.62 Melanoma in situ, extremitat superior esquerra, incloent l'espatlla
 D03.7 Melanoma in situ d'extremitat inferior, incloent el maluc
  D03.70 Melanoma in situ, extremitat inferior no especificada, incloent el maluc
  D03.71 Melanoma in situ, extremitat inferior dreta, incloent el maluc
  D03.72 Melanoma in situ, extremitat inferior esquerra, incloent el maluc
 D03.8 Melanoma in situ d'altres localitzacions
  Melanoma in situ d'escrot

  Exclou 1: carcinoma in situ d'escrot (D07.61)
 D03.9 Melanoma in situ, localització no especificada
D04 Carcinoma in situ de pell

 Exclou 1: eritroplàsia de Queyrat (penis) NE (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)

 D04.0 Carcinoma in situ de pell del llavi
  Exclou 2: carcinoma in situ de la vora lliure del llavi (D00.01)
 D04.1 Carcinoma in situ de pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals

  D04.10 Carcinoma in situ de pell, parpella no especificada, incloent les comissures
palpebrals

  D04.11 Carcinoma in situ de pell, parpella dreta, incloent les comissures palpebrals

   D04.111 Carcinoma in situ de pell, parpella superior dreta, incloent les
comissures palpebrals

   D04.112 Carcinoma in situ de pell, parpella inferior dreta, incloent les
comissures palpebrals

  D04.12 Carcinoma in situ de pell, parpella esquerra, incloent les comissures palpebrals

   D04.121 Carcinoma in situ de pell, parpella superior esquerra, incloent les
comissures palpebrals

   D04.122 Carcinoma in situ de pell, parpella inferior esquerra, incloent les
comissures palpebrals

 D04.2 Carcinoma in situ de pell de l'orella i el conducte auditiu extern
  D04.20 Carcinoma in situ de pell, orella i conducte auditiu extern no especificats
  D04.21 Carcinoma in situ de pell, orella i conducte auditiu extern drets
  D04.22 Carcinoma in situ de pell, orella i conducte auditiu extern esquerres
 D04.3 Carcinoma in situ de pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
  D04.30 Carcinoma in situ de pell, part no especificada de la cara
  D04.39 Carcinoma in situ de pell, altres parts de la cara
 D04.4 Carcinoma in situ de pell del cuir cabellut i el coll
 D04.5 Carcinoma in situ de pell del tronc

  

Carcinoma in situ de marge anal
Carcinoma in situ de pell anal
Carcinoma in situ de pell perianal
Carcinoma in situ de pell de mama

  
Exclou 1: carcinoma in situ d'anus NE (D01.3)

carcinoma in situ de pell dels òrgans genitals (D07.-)
carcinoma in situ d'escrot (D07.61)

 D04.6 Carcinoma in situ de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
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  D04.60 Carcinoma in situ de pell, extremitat superior no especificada, incloent l'espatlla
  D04.61 Carcinoma in situ de pell, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla
  D04.62 Carcinoma in situ de pell, extremitat superior esquerra, incloent l'espatlla
 D04.7 Carcinoma in situ de pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
  D04.70 Carcinoma in situ de pell, extremitat inferior no especificada, incloent el maluc
  D04.71 Carcinoma in situ de pell, extremitat inferior dreta, incloent el maluc
  D04.72 Carcinoma in situ de pell, extremitat inferior esquerra, incloent el maluc
 D04.8 Carcinoma in situ de pell d'altres localitzacions
 D04.9 Carcinoma in situ de pell, localització no especificada
D05 Carcinoma in situ de mama

 
Exclou 1: carcinoma in situ de pell de mama (D04.5)

malaltia de Paget de mama o mugró (C50.-)
melanoma in situ de mama (pell) (D03.5)

 D05.0 Carcinoma lobular in situ de mama
  D05.00 Carcinoma lobular in situ, mama no especificada
  D05.01 Carcinoma lobular in situ, mama dreta
  D05.02 Carcinoma lobular in situ, mama esquerra
 D05.1 Carcinoma intraductal in situ de mama
  D05.10 Carcinoma intraductal in situ, mama no especificada
  D05.11 Carcinoma intraductal in situ, mama dreta
  D05.12 Carcinoma intraductal in situ, mama esquerra
 D05.8 Altres tipus especificats de carcinoma in situ de mama
  D05.80 Altres tipus especificats de carcinoma in situ, mama no especificada
  D05.81 Altres tipus especificats de carcinoma in situ, mama dreta
  D05.82 Altres tipus especificats de carcinoma in situ, mama esquerra
 D05.9 Carcinoma in situ de mama de tipus no especificat
  D05.90 Carcinoma in situ de tipus no especificat, mama no especificada
  D05.91 Carcinoma in situ de tipus no especificat, mama dreta
  D05.92 Carcinoma in situ de tipus no especificat, mama esquerra
D06 Carcinoma in situ de coll uterí

 

Inclou: adenocarcinoma cervical in situ
displàsia greu de coll uterí
neoplàsia cervical glandular intraepitelial
neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III]

 

Exclou 1: displàsia de coll uterí moderada (N87.1)
evidència citològica de malignitat de coll uterí sense confirmació histològica (R87.614)
lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) de coll uterí (R87.613)
melanoma in situ de coll uterí (D03.5)
neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II] (N87.1)

 D06.0 Carcinoma in situ d'endocèrvix
 D06.1 Carcinoma in situ d'exocèrvix
 D06.7 Carcinoma in situ d'altres parts del coll uterí
 D06.9 Carcinoma in situ de coll uterí, localització no especificada
D07 Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
 Exclou 1: melanoma in situ de tronc (D03.5)
 D07.0 Carcinoma in situ d'endometri
 D07.1 Carcinoma in situ de vulva

  Displàsia greu de vulva
Neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III]

  Exclou 1: displàsia moderada de vulva (N90.1)
neoplàsia intraepitelial vulvar II [NIV II] (N90.1)

 D07.2 Carcinoma in situ de vagina

  Displàsia greu de vagina
Neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III]
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  Exclou 1: displàsia vaginal moderada (N89.1)
neoplàsia intraepitelial vaginal II [NIVA II] (N89.1)

 D07.3 Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
  D07.30 Carcinoma in situ, òrgans genitals femenins no especificats
  D07.39 Carcinoma in situ, altres òrgans genitals femenins
 D07.4 Carcinoma in situ de penis
  Eritroplàsia de Queyrat NE
 D07.5 Carcinoma in situ de pròstata

  Neoplàsia intraepitelial prostàtica III (NIP III)
Displàsia prostàtica greu

  Exclou 1: displàsia prostàtica (lleu) (moderada) (N42.3-)
neoplàsia intraepitelial prostàtica II [NIP II] (N42.3-)

 D07.6 Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no
especificats

  D07.60 Carcinoma in situ, òrgans genitals masculins no especificats
  D07.61 Carcinoma in situ, escrot
  D07.69 Carcinoma in situ, altres òrgans genitals masculins
D09 Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
 Exclou 1: melanoma in situ (D03.-)
 D09.0 Carcinoma in situ de bufeta urinària
 D09.1 Carcinoma in situ d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
  D09.10 Carcinoma in situ, òrgans urinaris no especificats
  D09.19 Carcinoma in situ, altres òrgans urinaris
 D09.2 Carcinoma in situ d'ull
  Exclou 1: carcinoma in situ de pell de la parpella (D04.1-)
  D09.20 Carcinoma in situ, ull no especificat
  D09.21 Carcinoma in situ, ull dret
  D09.22 Carcinoma in situ, ull esquerre
 D09.3 Carcinoma in situ de tiroide i altres glàndules endocrines

  
Exclou 1: carcinoma in situ de pàncrees endocrí (D01.7)

carcinoma in situ de testicle (D07.69)
carcinoma in situ d'ovari (D07.39)

 D09.8 Carcinoma in situ d'altres localitzacions especificades
 D09.9 Carcinoma in situ, localització no especificada
Neoplàsies benignes, excepte tumors neuroendocrins benignes (D10-D36)
D10 Neoplàsia benigna de boca i faringe
 D10.0 Neoplàsia benigna de llavi
  Neoplàsia benigna de llavi (fre) (cara interna) (mucosa) (vora lliure dels llavis)

  Exclou 1: neoplàsia benigna de pell del llavi (D22.0, D23.0)
 D10.1 Neoplàsia benigna de llengua
  Neoplàsia benigna d'amígdala lingual
 D10.2 Neoplàsia benigna de sòl de la boca
 D10.3 Neoplàsia benigna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
  D10.30 Neoplàsia benigna, part no especificada de la boca
  D10.39 Neoplàsia benigna, altres parts de la boca
   Neoplàsia benigna de glàndula salival menor NE

   
Exclou 1: neoplàsia benigna de cara rinofaríngia del paladar tou (D10.6)

neoplàsia benigna de mucosa de llavi (D10.0)
neoplàsies odontogèniques benignes (D16.4-D16.5)

 D10.4 Neoplàsia benigna d'amígdala
  Neoplàsia benigna d'amígdala (faucial) (palatina)
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Exclou 1: neoplàsia benigna d'amígdala faríngia (D10.6)
neoplàsia benigna d'amígdala lingual (D10.1)
neoplàsia benigna de fossa amigdalina (D10.5)
neoplàsia benigna de pilars del vel del paladar (D10.5)

 D10.5 Neoplàsia benigna d'altres parts de l'orofaringe

  

Neoplàsia benigna de la cara anterior de l'epiglotis
Neoplàsia benigna de fossa amigdalina
Neoplàsia benigna de pilars del vel del paladar
Neoplàsia benigna de val·lècula

  Exclou 1: neoplàsia benigna de la porció suprahioidal de l'epiglotis (D14.1)
neoplàsia benigna d'epiglotis NE (D14.1)

 D10.6 Neoplàsia benigna de rinofaringe

  Neoplàsia benigna d'amígdala faríngia
Neoplàsia benigna de la vora posterior del septe i les coanes

 D10.7 Neoplàsia benigna d'hipofaringe
 D10.9 Neoplàsia benigna de faringe, localització no especificada
D11 Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors

 
Exclou 1: neoplàsies benignes de glàndules salivals menors especificades que es classifiquen segons la

seva localització anatòmica
neoplàsies benignes de glàndules salivals menors NE (D10.39)

 D11.0 Neoplàsia benigna, glàndula paròtide
 D11.7 Neoplàsia benigna, altres glàndules salivals majors

  Neoplàsia benigna de glàndula salival sublingual
Neoplàsia benigna de glàndula salival submandibular

 D11.9 Neoplàsia benigna, localització no especificada de les glàndules salivals majors
D12 Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal

 Exclou 1: pòlip de còlon NE (K63.5)
tumors carcinoides benignes de l'intestí gros i el recte (D3A.02-)

 D12.0 Neoplàsia benigna, cec
  Neoplàsia benigna, vàlvula ileocecal
 D12.1 Neoplàsia benigna, apèndix
  Exclou 1: tumor carcinoide benigne d'apèndix (D3A.020)
 D12.2 Neoplàsia benigna, còlon ascendent
 D12.3 Neoplàsia benigna, còlon transvers

  Neoplàsia benigna, angle hepàtic
Neoplàsia benigna, angle esplènic

 D12.4 Neoplàsia benigna, còlon descendent
 D12.5 Neoplàsia benigna, còlon sigmoide
 D12.6 Neoplàsia benigna, localització no especificada del còlon

  
Adenomatosi de còlon
Neoplàsia benigna d'intestí gros NE
Poliposi (hereditària) de còlon

  Exclou 1: pòlip inflamatori del còlon (K51.4-)
 D12.7 Neoplàsia benigna, unió rectosigmoide
 D12.8 Neoplàsia benigna, recte
  Exclou 1: tumor carcinoide benigne de recte (D3A.026)
 D12.9 Neoplàsia benigna, anus i conducte anal
  Neoplàsia benigna d'anus NE

  
Exclou 1: neoplàsia benigna de marge anal (D22.5, D23.5)

neoplàsia benigna de pell anal (D22.5, D23.5)
neoplàsia benigna de pell perianal (D22.5, D23.5)

D13 Neoplàsia benigna d'altres parts i de parts mal definides de l'aparell digestiu
 Exclou 1: tumors benignes de l'estroma de l'aparell digestiu (D21.4)
 D13.0 Neoplàsia benigna d'esòfag
 D13.1 Neoplàsia benigna d'estómac
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  Exclou 1: tumor carcinoide benigne d'estómac (D3A.092)
 D13.2 Neoplàsia benigna de duodè
  Exclou 1: tumor carcinoide benigne de duodè (D3A.010)
 D13.3 Neoplàsia benigna d'altres parts de l'intestí prim i de parts de l'intestí prim no especificades

  Exclou 1: neoplàsia benigna de vàlvula ileocecal (D12.0)
tumors carcinoides benignes d'intestí prim (D3A.01-)

  D13.30 Neoplàsia benigna, part no especificada de l'intestí prim
  D13.39 Neoplàsia benigna, altres parts de l'intestí prim
 D13.4 Neoplàsia benigna de fetge
  Neoplàsia benigna de conductes biliars intrahepàtics
 D13.5 Neoplàsia benigna de conductes biliars extrahepàtics
 D13.6 Neoplàsia benigna de pàncrees
  Exclou 1: neoplàsia benigna de pàncrees endocrí (D13.7)
 D13.7 Neoplàsia benigna de pàncrees endocrí

  Tumor de cèl·lules insulars
Neoplàsia benigna d'illots de Langerhans

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 D13.9 Neoplàsia benigna de localitzacions mal definides dins l'aparell digestiu

  
Neoplàsia benigna de l'aparell digestiu NE
Neoplàsia benigna d'intestí NE
Neoplàsia benigna de melsa

D14 Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
 D14.0 Neoplàsia benigna d'orella mitjana, fossa nasal i sins accessoris
  Neoplàsia benigna de cartílag nasal

  

Exclou 1: neoplàsia benigna de bulb olfactori (D33.3)
neoplàsia benigna de cartílag d'orella (D21.0)
neoplàsia benigna de conducte auditiu (extern) (D22.2-, D23.2-)
neoplàsia benigna de la vora posterior del septe i les coanes (D10.6)
neoplàsia benigna de pell del nas (D22.39, D23.39)
neoplàsia benigna d'orella (externa) (pell) (D22.2-, D23.2-)
neoplàsia benigna d'os de nas (D16.4)
neoplàsia benigna d'os d'orella (D16.4)
neoplàsia benigna nasal NE (D36.7)
pòlip de si accessori (J33.8)
pòlip d'orella (mitjana) (H74.4)
pòlip nasal (cavitat) (J33.-)

 D14.1 Neoplàsia benigna de laringe

  Pòlip adenomatós de laringe
Neoplàsia benigna de l'epiglotis (porció suprahioidal)

  Exclou 1: neoplàsia benigna de la cara anterior de l'epiglotis (D10.5)
pòlip (no adenomatós) de corda vocal o laringe (J38.1)

 D14.2 Neoplàsia benigna de tràquea
 D14.3 Neoplàsia benigna de bronquis i pulmó
  Exclou 1: tumor carcinoide benigne de bronqui i pulmó (D3A.090)
  D14.30 Neoplàsia benigna, bronqui i pulmó no especificat
  D14.31 Neoplàsia benigna, bronqui i pulmó dret
  D14.32 Neoplàsia benigna, bronqui i pulmó esquerre
 D14.4 Neoplàsia benigna d'aparell respiratori, localització no especificada
D15 Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats
 Exclou 1: neoplàsia benigna de teixit mesotelial (D19.-)
 D15.0 Neoplàsia benigna de tim
  Exclou 1: tumor carcinoide benigne de tim (D3A.091)
 D15.1 Neoplàsia benigna de cor
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  Exclou 1: neoplàsia benigna de grans vasos (D21.3)
 D15.2 Neoplàsia benigna de mediastí
 D15.7 Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràcics especificats
 D15.9 Neoplàsia benigna d'òrgan intratoràcic, localització no especificada
D16 Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular

 

Exclou 1: neoplàsia benigna de membrana sinovial (D21.-)
neoplàsia benigna de teixit connectiu de laringe (D14.1)
neoplàsia benigna de teixit connectiu de nas (D14.0)
neoplàsia benigna de teixit connectiu de parpella (D21.0)
neoplàsia benigna de teixit connectiu d'orella (D21.0)

 D16.0 Neoplàsia benigna d'escàpula i ossos llargs de l'extremitat superior
  D16.00 Neoplàsia benigna d'escàpula i ossos llargs, extremitat superior no especificada
  D16.01 Neoplàsia benigna d'escàpula i ossos llargs, extremitat superior dreta
  D16.02 Neoplàsia benigna d'escàpula i ossos llargs, extremitat superior esquerra
 D16.1 Neoplàsia benigna d'ossos curts de l'extremitat superior
  D16.10 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat superior no especificada
  D16.11 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat superior dreta
  D16.12 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat superior esquerra
 D16.2 Neoplàsia benigna d'ossos llargs de l'extremitat inferior
  D16.20 Neoplàsia benigna d'ossos llargs, extremitat inferior no especificada
  D16.21 Neoplàsia benigna d'ossos llargs, extremitat inferior dreta
  D16.22 Neoplàsia benigna d'ossos llargs, extremitat inferior esquerra
 D16.3 Neoplàsia benigna d'ossos curts de l'extremitat inferior
  D16.30 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat inferior no especificada
  D16.31 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat inferior dreta
  D16.32 Neoplàsia benigna d'ossos curts, extremitat inferior esquerra
 D16.4 Neoplàsia benigna d'ossos del crani i de la cara

  

Neoplàsia benigna de maxil·la (superior)
Neoplàsia benigna d'os orbitari
Queratoquist de maxil·la
Tumor odontogènic queratoquístic de maxil·la

  Exclou 2: neoplàsia benigna de maxil·lar inferior (D16.5)
 D16.5 Neoplàsia benigna de maxil·lar inferior

  Queratoquist de mandíbula
Tumor odontogènic queratoquístic de mandíbula

 D16.6 Neoplàsia benigna de columna vertebral
  Exclou 1: neoplàsia benigna de sacre i còccix (D16.8)
 D16.7 Neoplàsia benigna de costelles, estern i clavícula
 D16.8 Neoplàsia benigna d'ossos pelvians, sacre i còccix
 D16.9 Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular, localització no especificada
D17 Neoplàsia lipomatosa benigna
 D17.0 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani del cap, la cara i el coll
 D17.1 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani del tronc
 D17.2 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani de les extremitats
  D17.20 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, extremitat no especificada
  D17.21 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, extremitat superior dreta

  D17.22 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, extremitat superior
esquerra

  D17.23 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, extremitat inferior dreta
  D17.24 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, extremitat inferior esquerra

 D17.3 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani d'altres localitzacions i de localitzacions
no especificades

  D17.30 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, localitzacions no
especificades

109



  D17.39 Neoplàsia lipomatosa benigna de pell i teixit subcutani, altres localitzacions
 D17.4 Neoplàsia lipomatosa benigna d'òrgans intratoràcics
 D17.5 Neoplàsia lipomatosa benigna d'òrgans intraabdominals
  Exclou 1: neoplàsia lipomatosa benigna de peritoneu i retroperitoneu (D17.79)
 D17.6 Neoplàsia lipomatosa benigna de cordó espermàtic
 D17.7 Neoplàsia lipomatosa benigna d'altres localitzacions
  D17.71 Neoplàsia lipomatosa benigna, ronyó
  D17.72 Neoplàsia lipomatosa benigna, altres òrgans genitourinaris
  D17.79 Neoplàsia lipomatosa benigna, altres localitzacions

   Neoplàsia lipomatosa benigna de peritoneu
Neoplàsia lipomatosa benigna de retroperitoneu

 D17.9 Neoplàsia lipomatosa benigna, localització no especificada
  Lipoma NE
D18 Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització

 

Exclou 1: neoplàsia benigna de glom jugular (D35.6)
nevus blau o pigmentat (D22.-)
nevus NE (D22.-)
nevus vascular (Q82.5)

 D18.0 Hemangioma

  Angioma NE
Nevus cavernós

  D18.00 Hemangioma, localització no especificada
  D18.01 Hemangioma, pell i teixit subcutani
  D18.02 Hemangioma, estructures intracranials
  D18.03 Hemangioma, estructures intraabdominals
  D18.09 Hemangioma, altres localitzacions
 D18.1 Limfoangioma, qualsevol localització
D19 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
 D19.0 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial, pleura
 D19.1 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial, peritoneu
 D19.7 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial, altres localitzacions
 D19.9 Neoplàsia benigna de teixit mesotelial, localització no especificada
  Mesotelioma benigne NE
D20 Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu

 Exclou 1: neoplàsia benigna de teixit mesotelial (D19.-)
neoplàsia lipomatosa benigna de peritoneu i retroperitoneu (D17.79)

 D20.0 Neoplàsia benigna de teixits tous, retroperitoneu
 D20.1 Neoplàsia benigna de teixits tous, peritoneu
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D21 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous

 

Inclou: neoplàsia benigna de bossa sinovial
neoplàsia benigna de cartílag
neoplàsia benigna de conducte limfàtic
neoplàsia benigna de fàscia
neoplàsia benigna de greix
neoplàsia benigna de lligament, excepte uterí
neoplàsia benigna de membrana sinovial
neoplàsia benigna de múscul
neoplàsia benigna de tendó (beina)
neoplàsia benigna de vas sanguini
tumors benignes de l'estroma

 

Exclou 1: hemangioma (D18.0-)
limfoangioma (D18.1)
liomioma uterí (D25.-)
neoplàsia benigna de cartílag articular (D16.-)
neoplàsia benigna de cartílag de laringe (D14.1)
neoplàsia benigna de cartílag nasal (D14.0)
neoplàsia benigna de lligament uterí, qualsevol (D28.2)
neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D36.1-)
neoplàsia benigna de peritoneu (D20.1)
neoplàsia benigna de retroperitoneu (D20.0)
neoplàsia benigna de teixit connectiu de mama (D24.-)
neoplàsia benigna de teixit vascular (D18.-)
neoplàsia lipomatosa (D17.-)

 D21.0 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous del cap, la cara i el coll

  Neoplàsia benigna de teixit connectiu d'orella
Neoplàsia benigna de teixit connectiu de parpella

  Exclou 1: neoplàsia benigna de teixit connectiu de l'òrbita (D31.6-)

 D21.1 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat superior, incloent
l'espatlla

  D21.10 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat superior no
especificada, incloent l'espatlla

  D21.11 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat superior dreta,
incloent l'espatlla

  D21.12 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat superior
esquerra, incloent l'espatlla

 D21.2 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat inferior, incloent el
maluc

  D21.20 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat inferior no
especificada, incloent el maluc

  D21.21 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat inferior dreta,
incloent el maluc

  D21.22 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, extremitat inferior
esquerra, incloent el maluc

 D21.3 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous del tòrax

  
Neoplàsia benigna d'aixella
Neoplàsia benigna de diafragma
Neoplàsia benigna de grans vasos

  
Exclou 1: neoplàsia benigna de cor (D15.1)

neoplàsia benigna de mediastí (D15.2)
neoplàsia benigna de tim (D15.0)

 D21.4 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous de l'abdomen
  Tumors benignes de l'estroma abdominal
 D21.5 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous de la pelvis

  Exclou 1: liomioma uterí (D25.-)
neoplàsia benigna de qualsevol lligament uterí (D28.2)

 D21.6 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous del tronc, localització no especificada
  Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous de l'esquena NE
 D21.9 Neoplàsia benigna de teixit connectiu i altres teixits tous, localització no especificada
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D22 Nevus melanocítics

 
Inclou: nevus atípic

nevus NE
nevus pigmentat blau pilós

 D22.0 Nevus melanocítics de llavi
 D22.1 Nevus melanocítics de parpella, incloent les comissures palpebrals
  D22.10 Nevus melanocítics, parpella no especificada, incloent les comissures palpebrals
  D22.11 Nevus melanocítics, parpella dreta, incloent les comissures palpebrals

   D22.111 Nevus melanocítics, parpella superior dreta, incloent les comissures
palpebrals

   D22.112 Nevus melanocítics, parpella inferior dreta, incloent les comissures
palpebrals

  D22.12 Nevus melanocítics, parpella esquerra, incloent les comissures palpebrals

   D22.121 Nevus melanocítics, parpella superior esquerra, incloent les
comissures palpebrals

   D22.122 Nevus melanocítics, parpella inferior esquerra, incloent les comissures
palpebrals

 D22.2 Nevus melanocítics d'orella i conducte auditiu extern
  D22.20 Nevus melanocítics, orella i conducte auditiu extern no especificats
  D22.21 Nevus melanocítics, orella i conducte auditiu extern drets
  D22.22 Nevus melanocítics, orella i conducte auditiu extern esquerres
 D22.3 Nevus melanocítics d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
  D22.30 Nevus melanocítics, part no especificada de la cara
  D22.39 Nevus melanocítics, altres parts de la cara
 D22.4 Nevus melanocítics de cuir cabellut i coll
 D22.5 Nevus melanocítics de tronc

  

Nevus melanocítics de marge anal
Nevus melanocítics de pell anal
Nevus melanocítics de pell perianal
Melanoma maligne de pell de mama

 D22.6 Nevus melanocítics d'extremitat superior, incloent l'espatlla
  D22.60 Nevus melanocítics, extremitat superior no especificada, incloent l'espatlla
  D22.61 Nevus melanocítics, extremitat superior dreta, incloent l'espatlla
  D22.62 Nevus melanocítics, extremitat superior esquerra, incloent l'espatlla
 D22.7 Nevus melanocítics d'extremitat inferior, incloent el maluc
  D22.70 Nevus melanocítics, extremitat inferior no especificada, incloent el maluc
  D22.71 Nevus melanocítics, extremitat inferior dreta, incloent el maluc
  D22.72 Nevus melanocítics, extremitat inferior esquerra, incloent el maluc
 D22.9 Nevus melanocítics, localització no especificada
D23 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell

 
Inclou: neoplàsia benigna de fol·licles pilosos

neoplàsia benigna de glàndules sebàcies
neoplàsia benigna de glàndules sudorípares

 Exclou 1: neoplàsies lipomatoses benignes de pell (D17.0-D17.3)

 Exclou 2: nevus melanocítics (D22.-)
 D23.0 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell del llavi
  Exclou 1: neoplàsia benigna de la vora lliure del llavi (D10.0)
 D23.1 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals

  D23.10 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella no especificada, incloent les
comissures palpebrals

  D23.11 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella dreta, incloent les comissures
palpebrals

   D23.111 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella superior dreta,
incloent les comissures palpebrals
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   D23.112 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella inferior dreta,
incloent les comissures palpebrals

  D23.12 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella esquerra, incloent les
comissures palpebrals

   D23.121 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella superior esquerra,
incloent les comissures palpebrals

   D23.122 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, parpella inferior esquerra,
incloent les comissures palpebrals

 D23.2 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell de l'orella i el conducte auditiu extern

  D23.20 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, orella i conducte auditiu extern no
especificats

  D23.21 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, orella i conducte auditiu extern drets
  D23.22 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, orella i conducte auditiu extern esquerres

 D23.3 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara no
especificades

  D23.30 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, part no especificada de la cara
  D23.39 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, altres parts de la cara
 D23.4 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell del cuir cabellut i el coll
 D23.5 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell del tronc

  

Altres tipus de neoplàsia benigna de marge anal
Altres tipus de neoplàsia benigna de pell anal
Altres tipus de neoplàsia benigna de pell perianal
Altres tipus de neoplàsia benigna de pell de mama

  Exclou 1: neoplàsia benigna d'anus NE (D12.9)
 D23.6 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

  D23.60 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat superior no especificada,
incloent l'espatlla

  D23.61 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat superior dreta, incloent
l'espatlla

  D23.62 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat superior esquerra, incloent
l'espatlla

 D23.7 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc

  D23.70 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat inferior no especificada,
incloent el maluc

  D23.71 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat inferior dreta, incloent el maluc

  D23.72 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, extremitat inferior esquerra, incloent el
maluc

 D23.9 Altres tipus de neoplàsia benigna de pell, localització no especificada
D24 Neoplàsia benigna de mama

 
Inclou: fibroadenoma mamari

neoplàsia benigna de teixit connectiu de mama
neoplàsia benigna de teixits tous de mama

 

Exclou 2: displàsia mamària benigna (N60.-)
fibroadenosi mamària (N60.2)
mastopatia fibroquística (N60.-)
neoplàsia benigna de pell de mama (D22.5, D23.5)
quist benigne de mama (N60.-)

 D24.1 Neoplàsia benigna, mama dreta
 D24.2 Neoplàsia benigna, mama esquerra
 D24.9 Neoplàsia benigna, mama no especificada
D25 Liomioma uterí

 
Inclou: fibroide uterí

fibromioma uterí
mioma uterí

 D25.0 Liomioma uterí submucós
 D25.1 Liomioma uterí intramural
  Liomioma uterí intersticial
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 D25.2 Liomioma uterí subserós
  Liomioma uterí subperitoneal
 D25.9 Liomioma uterí no especificat
D26 Altres tipus de neoplàsia benigna d'úter
 D26.0 Altres tipus de neoplàsia benigna, coll uterí
 D26.1 Altres tipus de neoplàsia benigna, cos uterí
 D26.7 Altres tipus de neoplàsia benigna, altres parts de l'úter
 D26.9 Altres tipus de neoplàsia benigna, localització no especificada d'úter
D27 Neoplàsia benigna d'ovari

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 

Exclou 2: quist de cos albicant (N83.2-)
quist de cos luti (N83.1-)
quist de retenció ovàric (N83.2-)
quist del fol·licle de Graaf (N83.0-)
quist endometrial (N80.1)
quist fol·licular (atrèsic) (N83.0-)
quist ovàric NCAL (N83.2-)

 D27.0 Neoplàsia benigna, ovari dret
 D27.1 Neoplàsia benigna, ovari esquerre
 D27.9 Neoplàsia benigna, ovari no especificat
D28 Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats

 
Inclou: neoplàsia benigna de la pell dels òrgans genitals femenins

pòlip adenomatós
teratoma benigne

 

Exclou 1: quist de conducte de Gartner (Q52.4)
quist d'epoòfor (Q50.5)
quist fimbriat (Q50.4)
quist paraovàric (Q50.5)

 D28.0 Neoplàsia benigna, vulva
 D28.1 Neoplàsia benigna, vagina
 D28.2 Neoplàsia benigna, trompes i lligaments uterins

  Neoplàsia benigna de trompa de Fal·lopi
Neoplàsia benigna de lligament uterí (ample) (rodó)

 D28.7 Neoplàsia benigna, altres òrgans genitals femenins especificats
 D28.9 Neoplàsia benigna, òrgan genital femení no especificat
D29 Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
 Inclou: neoplàsia benigna de la pell dels òrgans genitals masculins

 D29.0 Neoplàsia benigna de penis
 D29.1 Neoplàsia benigna de pròstata
  Exclou 1: augment del volum de la pròstata (N40.-)
 D29.2 Neoplàsia benigna de testicle

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

  D29.20 Neoplàsia benigna, testicle no especificat
  D29.21 Neoplàsia benigna, testicle dret
  D29.22 Neoplàsia benigna, testicle esquerre
 D29.3 Neoplàsia benigna d'epidídim
  D29.30 Neoplàsia benigna, epidídim no especificat
  D29.31 Neoplàsia benigna, epidídim dret
  D29.32 Neoplàsia benigna, epidídim esquerre
 D29.4 Neoplàsia benigna d'escrot
  Neoplàsia benigna de pell d'escrot
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 D29.8 Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals masculins especificats

  
Neoplàsia benigna de vesícula seminal
Neoplàsia benigna de cordó espermàtic
Neoplàsia benigna de túnica vaginal

 D29.9 Neoplàsia benigna d'òrgan genital masculí no especificat
D30 Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
 D30.0 Neoplàsia benigna de ronyó

  
Exclou 1: neoplàsia benigna de calzes renals (D30.1-)

neoplàsia benigna de pelvis renal (D30.1-)
tumor carcinoide benigne de ronyó (D3A.093)

  D30.00 Neoplàsia benigna, ronyó no especificat
  D30.01 Neoplàsia benigna, ronyó dret
  D30.02 Neoplàsia benigna, ronyó esquerre
 D30.1 Neoplàsia benigna de pelvis renal
  D30.10 Neoplàsia benigna, pelvis renal no especificada
  D30.11 Neoplàsia benigna, pelvis renal dreta
  D30.12 Neoplàsia benigna, pelvis renal esquerra
 D30.2 Neoplàsia benigna d'urèter
  Exclou 1: neoplàsia benigna de l'orifici ureteral de la bufeta urinària (D30.3)
  D30.20 Neoplàsia benigna, urèter no especificat
  D30.21 Neoplàsia benigna, urèter dret
  D30.22 Neoplàsia benigna, urèter esquerre
 D30.3 Neoplàsia benigna de bufeta urinària

  Neoplàsia benigna de l'orifici ureteral de la bufeta urinària
Neoplàsia benigna de l'orifici uretral de la bufeta urinària

 D30.4 Neoplàsia benigna d'uretra
  Exclou 1: neoplàsia benigna de l'orifici uretral de la bufeta urinària (D30.3)
 D30.8 Neoplàsia benigna d'altres òrgans urinaris especificats
  Neoplàsia benigna de glàndules parauretrals
 D30.9 Neoplàsia benigna d'òrgan urinari no especificat
  Neoplàsia benigna d'aparell urinari NE
D31 Neoplàsia benigna d'ull i annexos oculars

 
Exclou 1: neoplàsia benigna de nervi òptic (D33.3)

neoplàsia benigna de pell de parpella (D22.1-, D23.1-)
neoplàsia benigna de teixit connectiu de parpella (D21.0)

 D31.0 Neoplàsia benigna de conjuntiva
  D31.00 Neoplàsia benigna, conjuntiva no especificada
  D31.01 Neoplàsia benigna, conjuntiva dreta
  D31.02 Neoplàsia benigna, conjuntiva esquerra
 D31.1 Neoplàsia benigna de còrnia
  D31.10 Neoplàsia benigna, còrnia no especificada
  D31.11 Neoplàsia benigna, còrnia dreta
  D31.12 Neoplàsia benigna, còrnia esquerra
 D31.2 Neoplàsia benigna de retina

  

Exclou 1: hemangioma de retina (D49.81)
lentigen retinal (D49.81)
neoplàsia de comportament no especificat, retina i coroide (D49.81)
zona fosca a la retina (D49.81)

  D31.20 Neoplàsia benigna, retina no especificada
  D31.21 Neoplàsia benigna, retina dreta
  D31.22 Neoplàsia benigna, retina esquerra
 D31.3 Neoplàsia benigna de coroide
  D31.30 Neoplàsia benigna, coroide no especificada
  D31.31 Neoplàsia benigna, coroide dreta
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  D31.32 Neoplàsia benigna, coroide esquerra
 D31.4 Neoplàsia benigna de cos ciliar
  D31.40 Neoplàsia benigna, cos ciliar no especificat
  D31.41 Neoplàsia benigna, cos ciliar dret
  D31.42 Neoplàsia benigna, cos ciliar esquerre
 D31.5 Neoplàsia benigna de glàndula i conducte lacrimal

  Neoplàsia benigna de sac lacrimal
Neoplàsia benigna de conducte nasolacrimal

  D31.50 Neoplàsia benigna, glàndula i conducte lacrimal no especificats
  D31.51 Neoplàsia benigna, glàndula i conducte lacrimal drets
  D31.52 Neoplàsia benigna, glàndula i conducte lacrimal esquerres
 D31.6 Neoplàsia benigna de localització no especificada de l'òrbita

  

Neoplàsia benigna de teixit connectiu de l'òrbita
Neoplàsia benigna de múscul extraocular
Neoplàsia benigna de nervis perifèrics de l'òrbita
Neoplàsia benigna de teixit retrobulbar
Neoplàsia benigna de teixit retroocular

  Exclou 1: neoplàsia benigna d'os orbitari (D16.4)
  D31.60 Neoplàsia benigna de localització no especificada, òrbita no especificada
  D31.61 Neoplàsia benigna de localització no especificada, òrbita dreta
  D31.62 Neoplàsia benigna de localització no especificada, òrbita esquerra
 D31.9 Neoplàsia benigna de part no especificada de l'ull
  Neoplàsia benigna de globus ocular
  D31.90 Neoplàsia benigna de part no especificada, ull no especificat
  D31.91 Neoplàsia benigna de part no especificada, ull dret
  D31.92 Neoplàsia benigna de part no especificada, ull esquerre
D32 Neoplàsia benigna de meninges
 D32.0 Neoplàsia benigna, meninges cerebrals
 D32.1 Neoplàsia benigna, meninges espinals
 D32.9 Neoplàsia benigna, meninges no especificades
  Meningioma NE
D33 Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central

 

Exclou 1: angioma (D18.0-)
hemangioma (D18.0-)
neoplàsia benigna de meninges (D32.-)
neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D36.1-)
neoplàsia benigna retroocular (D31.6-)
neurofibromatosi (Q85.0-)

 D33.0 Neoplàsia benigna d'encèfal, part supratentorial

  

Neoplàsia benigna, ventricle cerebral
Neoplàsia benigna, cervell
Neoplàsia benigna, lòbul frontal
Neoplàsia benigna, lòbul occipital
Neoplàsia benigna, lòbul parietal
Neoplàsia benigna, lòbul temporal

  Exclou 1: neoplàsia benigna de quart ventricle (D33.1)
 D33.1 Neoplàsia benigna d'encèfal, part infratentorial

  
Neoplàsia benigna, tronc encefàlic
Neoplàsia benigna, cerebel
Neoplàsia benigna, quart ventricle

 D33.2 Neoplàsia benigna d'encèfal, part no especificada
 D33.3 Neoplàsia benigna de nervis cranials
  Neoplàsia benigna, bulb olfactori
 D33.4 Neoplàsia benigna de medul·la espinal
 D33.7 Neoplàsia benigna d'altres parts especificades del sistema nerviós central
 D33.9 Neoplàsia benigna del sistema nerviós central, localització no especificada
  Neoplàsia benigna del sistema nerviós (central) NE
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D34 Neoplàsia benigna de glàndula tiroide

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

D35 Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 

Exclou 1: neoplàsia benigna de pàncrees endocrí (D13.7)
neoplàsia benigna de testicle (D29.2.-)
neoplàsia benigna de tim (D15.0)
neoplàsia benigna d'ovari (D27.-)

 D35.0 Neoplàsia benigna de glàndula suprarenal
  D35.00 Neoplàsia benigna, glàndula suprarenal no especificada
  D35.01 Neoplàsia benigna, glàndula suprarenal dreta
  D35.02 Neoplàsia benigna, glàndula suprarenal esquerra
 D35.1 Neoplàsia benigna de glàndula paratiroide
 D35.2 Neoplàsia benigna d'hipòfisi
 D35.3 Neoplàsia benigna de conducte craniofaringi
 D35.4 Neoplàsia benigna de glàndula pineal
 D35.5 Neoplàsia benigna de corpuscle carotidi
 D35.6 Neoplàsia benigna de corpuscle aòrtic i altres paraganglis
  Tumor benigne de glom jugular
 D35.7 Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines especificades
 D35.9 Neoplàsia benigna de glàndula endocrina, localització no especificada
  Neoplàsia benigna de glàndula endocrina no especificada
D36 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
 D36.0 Neoplàsia benigna de ganglis limfàtics
  Exclou 1: limfoangioma (D18.1)
 D36.1 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom

  Exclou 1: neoplàsia benigna de nervis perifèrics de l'òrbita (D31.6-)
neurofibromatosi (Q85.0-)

  D36.10 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, localització no
especificada

  D36.11 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, cara, cap i coll

  D36.12 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, extremitat
superior, incloent l'espatlla

  D36.13 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, extremitat
inferior, incloent el maluc

  D36.14 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, tòrax
  D36.15 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, abdomen
  D36.16 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, pelvis

  D36.17 Neoplàsia benigna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom, localització no
especificada del tronc

 D36.7 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions especificades

  Neoplàsia benigna d'esquena NE
Neoplàsia benigna nasal NE

 D36.9 Neoplàsia benigna, localització no especificada
Tumors neuroendocrins benignes (D3A)
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D3A Tumors neuroendocrins benignes

 Codifiqueu
també:

qualsevol síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] associada (E31.2-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol síndrome endocrina associada, com ara:
síndrome carcinoide (E34.0)

 Exclou 2: tumors benignes de cèl·lules d'illots pancreàtics (D13.7)
 D3A.0 Tumors carcinoides benignes
  D3A.00 Tumor carcinoide benigne de localització no especificada
   Tumor carcinoide NE
  D3A.01 Tumors carcinoides benignes d'intestí prim
   D3A.010 Tumor carcinoide benigne, duodè
   D3A.011 Tumor carcinoide benigne, jejú
   D3A.012 Tumor carcinoide benigne, ili
   D3A.019 Tumor carcinoide benigne, porció no especificada de l'intestí prim
  D3A.02 Tumors carcinoides benignes d'apèndix, intestí gros i recte
   D3A.020 Tumor carcinoide benigne, apèndix
   D3A.021 Tumor carcinoide benigne, cec
   D3A.022 Tumor carcinoide benigne, còlon ascendent
   D3A.023 Tumor carcinoide benigne, còlon transvers
   D3A.024 Tumor carcinoide benigne, còlon descendent
   D3A.025 Tumor carcinoide benigne, còlon sigmoide
   D3A.026 Tumor carcinoide benigne, recte
   D3A.029 Tumor carcinoide benigne, porció no especificada de l'intestí gros
    Tumor carcinoide benigne de còlon NE
  D3A.09 Tumors carcinoides benignes d'altres localitzacions
   D3A.090 Tumor carcinoide benigne, bronqui i pulmó
   D3A.091 Tumor carcinoide benigne, tim
   D3A.092 Tumor carcinoide benigne, estómac
   D3A.093 Tumor carcinoide benigne, ronyó

   D3A.094 Tumor carcinoide benigne, localització no especificada de l'intestí
anterior

   D3A.095 Tumor carcinoide benigne, localització no especificada de l'intestí mitjà

   D3A.096 Tumor carcinoide benigne, localització no especificada de l'intestí
posterior

   D3A.098 Tumor carcinoide benigne, altres localitzacions
 D3A.8 Altres tipus de tumor neuroendocrí benigne
  Tumor neuroendocrí NE
Neoplàsies de comportament incert, policitèmia vera i síndromes mielodisplàstiques (D37-D48)
Nota: Les categories D37-D44 i D48 classifiquen segons la seva localització les neoplàsies de comportament incert, és a

dir, aquelles en què no es pot confirmar histològicament si són malignes o benignes
Exclou 1: neoplàsies de comportament no especificat (D49.-)
D37 Neoplàsia de comportament incert de cavitat oral i òrgans digestius
 Exclou 1: tumors de comportament incert de l'estroma de l'aparell digestiu (D48.1)
 D37.0 Neoplàsia de comportament incert de llavi, cavitat oral i faringe

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de la cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o
interaritenoidal (D38.0)
neoplàsia de comportament incert de la porció suprahioidal de l'epiglotis (D38.0)
neoplàsia de comportament incert de pell del llavi (D48.5)
neoplàsia de comportament incert d'epiglotis NE (D38.0)

  D37.01 Neoplàsia de comportament incert de llavi
   Neoplàsia de comportament incert de vora lliure del llavi
  D37.02 Neoplàsia de comportament incert de llengua
  D37.03 Neoplàsia de comportament incert de glàndules salivals majors
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   D37.030 Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals paròtides
   D37.031 Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals sublinguals
   D37.032 Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals submandibulars

   D37.039 Neoplàsia de comportament incert, localització no especificada de les
glàndules salivals majors

  D37.04 Neoplàsia de comportament incert de glàndules salivals menors

   

Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals submucoses del llavi
Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals submucoses de la galta
Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals submucoses del paladar dur
Neoplàsia de comportament incert, glàndules salivals submucoses del paladar tou

  D37.05 Neoplàsia de comportament incert de faringe

   
Neoplàsia de comportament incert, plec aritenoepiglòtic de la faringe NE
Neoplàsia de comportament incert, cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic de la faringe
Neoplàsia de comportament incert, zona marginal del plec aritenoepiglòtic de la faringe

  D37.09 Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions especificades de la cavitat
oral

 D37.1 Neoplàsia de comportament incert d'estómac
 D37.2 Neoplàsia de comportament incert d'intestí prim
 D37.3 Neoplàsia de comportament incert d'apèndix
 D37.4 Neoplàsia de comportament incert de còlon
 D37.5 Neoplàsia de comportament incert de recte
  Neoplàsia de comportament incert, unió rectosigmoide
 D37.6 Neoplàsia de comportament incert de fetge, vesícula biliar i conductes biliars
  Neoplàsia de comportament incert, ampul·la de Vater
 D37.8 Neoplàsia de comportament incert d'altres òrgans digestius especificats

  

Neoplàsia de comportament incert, conducte anal
Neoplàsia de comportament incert, esfínter anal
Neoplàsia de comportament incert, anus NE
Neoplàsia de comportament incert, esòfag
Neoplàsia de comportament incert, intestí NE
Neoplàsia de comportament incert, pàncrees

  
Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de marge anal (D48.5)

neoplàsia de comportament incert de pell anal (D48.5)
neoplàsia de comportament incert de pell perianal (D48.5)

 D37.9 Neoplàsia de comportament incert d'òrgan digestiu, localització no especificada
D38 Neoplàsia de comportament incert d'orella mitjana i òrgans respiratoris i intratoràcics
 Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de cor (D48.7)
 D38.0 Neoplàsia de comportament incert de laringe

  Neoplàsia de comportament incert de la cara laríngia del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal
Neoplàsia de comportament incert, epiglotis (porció suprahioidal)

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de la cara hipofaríngia del plec aritenoepiglòtic
(D37.05)
neoplàsia de comportament incert de la zona marginal del plec aritenoepiglòtic
(D37.05)
neoplàsia de comportament incert del plec aritenoepiglòtic o interaritenoidal NE
(D37.05)

 D38.1 Neoplàsia de comportament incert de tràquea, bronqui i pulmó
 D38.2 Neoplàsia de comportament incert de pleura
 D38.3 Neoplàsia de comportament incert de mediastí
 D38.4 Neoplàsia de comportament incert de tim
 D38.5 Neoplàsia de comportament incert d'altres òrgans respiratoris

  

Neoplàsia de comportament incert, sins accessoris
Neoplàsia de comportament incert, cartílag nasal
Neoplàsia de comportament incert, orella mitjana
Neoplàsia de comportament incert, fosses nasals

  
Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de nas NE (D48.7)

neoplàsia de comportament incert de pell del nas (D48.5)
neoplàsia de comportament incert d'orella (externa) (pell) (D48.5)
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 D38.6 Neoplàsia de comportament incert d'òrgan respiratori no especificat
D39 Neoplàsia de comportament incert d'òrgans genitals femenins
 D39.0 Neoplàsia de comportament incert d'úter
 D39.1 Neoplàsia de comportament incert d'ovari

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

  D39.10 Neoplàsia de comportament incert, ovari no especificat
  D39.11 Neoplàsia de comportament incert, ovari dret
  D39.12 Neoplàsia de comportament incert, ovari esquerre
 D39.2 Neoplàsia de comportament incert de placenta

  
Corioadenoma destructiu
Mola hidatiforme invasiva
Mola hidatiforme maligna

  Exclou 1: mola hidatiforme NE (O01.9)
 D39.8 Neoplàsia de comportament incert d'altres òrgans genitals femenins especificats
  Neoplàsia de comportament incert de la pell dels òrgans genitals femenins
 D39.9 Neoplàsia de comportament incert d'òrgan genital femení no especificat
D40 Neoplàsia de comportament incert d'òrgans genitals masculins
 D40.0 Neoplàsia de comportament incert de pròstata
 D40.1 Neoplàsia de comportament incert de testicle
  D40.10 Neoplàsia de comportament incert, testicle no especificat
  D40.11 Neoplàsia de comportament incert, testicle dret
  D40.12 Neoplàsia de comportament incert, testicle esquerre
 D40.8 Neoplàsia de comportament incert d'altres òrgans genitals masculins especificats
  Neoplàsia de comportament incert de la pell dels òrgans genitals masculins
 D40.9 Neoplàsia de comportament incert d'òrgan genital masculí no especificat
D41 Neoplàsia de comportament incert d'òrgans urinaris
 D41.0 Neoplàsia de comportament incert de ronyó
  Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de pelvis renal (D41.1-)
  D41.00 Neoplàsia de comportament incert, ronyó no especificat
  D41.01 Neoplàsia de comportament incert, ronyó dret
  D41.02 Neoplàsia de comportament incert, ronyó esquerre
 D41.1 Neoplàsia de comportament incert de pelvis renal
  D41.10 Neoplàsia de comportament incert, pelvis renal no especificada
  D41.11 Neoplàsia de comportament incert, pelvis renal dreta
  D41.12 Neoplàsia de comportament incert, pelvis renal esquerra
 D41.2 Neoplàsia de comportament incert d'urèter
  D41.20 Neoplàsia de comportament incert, urèter no especificat
  D41.21 Neoplàsia de comportament incert, urèter dret
  D41.22 Neoplàsia de comportament incert, urèter esquerre
 D41.3 Neoplàsia de comportament incert d'uretra
 D41.4 Neoplàsia de comportament incert de bufeta urinària
 D41.8 Neoplàsia de comportament incert d'altres òrgans urinaris especificats
 D41.9 Neoplàsia de comportament incert d'òrgan urinari no especificat
D42 Neoplàsia de comportament incert de meninges
 D42.0 Neoplàsia de comportament incert, meninges cerebrals
 D42.1 Neoplàsia de comportament incert, meninges espinals
 D42.9 Neoplàsia de comportament incert de meninges no especificades
D43 Neoplàsia de comportament incert d'encèfal i sistema nerviós central
 Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom (D48.2)
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 D43.0 Neoplàsia de comportament incert d'encèfal, part supratentorial

  

Neoplàsia de comportament incert, ventricle cerebral
Neoplàsia de comportament incert, cervell
Neoplàsia de comportament incert, lòbul frontal
Neoplàsia de comportament incert, lòbul occipital
Neoplàsia de comportament incert, lòbul parietal
Neoplàsia de comportament incert, lòbul temporal

  Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de quart ventricle (D43.1)
 D43.1 Neoplàsia de comportament incert d'encèfal, part infratentorial

  
Neoplàsia de comportament incert, tronc encefàlic
Neoplàsia de comportament incert, cerebel
Neoplàsia de comportament incert, quart ventricle

 D43.2 Neoplàsia de comportament incert d'encèfal, localització no especificada
 D43.3 Neoplàsia de comportament incert de nervis cranials
 D43.4 Neoplàsia de comportament incert de medul·la espinal
 D43.8 Neoplàsia de comportament incert d'altres parts especificades del sistema nerviós central
 D43.9 Neoplàsia de comportament incert del sistema nerviós central, localització no especificada
  Neoplàsia de comportament incert del sistema nerviós (central) NE
D44 Neoplàsia de comportament incert de glàndules endocrines

 

Exclou 1: adenomatosi endocrina múltiple (E31.2-)
neoplàsia de comportament incert de pàncrees endocrí (D37.8)
neoplàsia de comportament incert de testicle (D40.1-)
neoplàsia de comportament incert de tim (D38.4)
neoplàsia de comportament incert d'ovari (D39.1-)
neoplàsia endocrina múltiple (E31.2-)

 D44.0 Neoplàsia de comportament incert de glàndula tiroide
 D44.1 Neoplàsia de comportament incert de glàndula suprarenal

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

  D44.10 Neoplàsia de comportament incert, glàndula suprarenal no especificada
  D44.11 Neoplàsia de comportament incert, glàndula suprarenal dreta
  D44.12 Neoplàsia de comportament incert, glàndula suprarenal esquerra
 D44.2 Neoplàsia de comportament incert de glàndula paratiroide
 D44.3 Neoplàsia de comportament incert d'hipòfisi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol activitat funcional

 D44.4 Neoplàsia de comportament incert de conducte craniofaringi
 D44.5 Neoplàsia de comportament incert de glàndula pineal
 D44.6 Neoplàsia de comportament incert de corpuscle carotidi
 D44.7 Neoplàsia de comportament incert de corpuscle aòrtic i altres paraganglis
 D44.9 Neoplàsia de comportament incert de glàndula endocrina no especificada
D45 Policitèmia vera

 Exclou 1: policitèmia familiar (D75.0)
policitèmia secundària (D75.1)

D46 Síndromes mielodisplàstiques

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 Exclou 2: anèmia aplàstica induïda per fàrmacs (D61.1)
 D46.0 Anèmia refractària sense sideroblastos anellats, així declarada
  Anèmia refractària sense sideroblastos, sense excés de blastos
 D46.1 Anèmia refractària amb sideroblastos anellats
  ARSA/RARS
 D46.2 Anèmia refractària amb excés de blastos [AREB/RAEB]
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  D46.20 Anèmia refractària amb excés de blastos no especificada
   AREB/RAEB NE
  D46.21 Anèmia refractària amb excés de blastos 1
   AREB/RAEB 1
  D46.22 Anèmia refractària amb excés de blastos 2
   AREB/RAEB 2
 D46.A Citopènia refractària amb displàsia multilineal
 D46.B Citopènia refractària amb displàsia multilineal i sideroblastos anellats
  CRDM/RCMD
 D46.C Síndrome mielodisplàstica amb anomalia cromosòmica aïllada amb deleció 5q

  Síndrome mielodisplàstica amb deleció de 5q
síndrome 5q- NE

 D46.4 Anèmia refractària no especificada
 D46.Z Altres síndromes mielodisplàstiques
  Exclou 1: leucèmia mielomonocítica crònica (C93.1-)
 D46.9 Síndrome mielodisplàstica no especificada
  Mielodisplàsia NE
D47 Altres tipus de neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats
 D47.0 Neoplàsies de mastòcits de comportament incert

  
Exclou 1: mastocitosi cutània congènita (Q82.2)

neoplàsia maligna de mastòcits [cèl·lules encebades] (C96.2-)
neoplàsies histiocítiques de comportament incert (D47.Z9)

  D47.01 Mastocitosi cutània

   

Mastocitoma solitari
Urticària pigmentada
Telangièctasi macular eruptiva persistent
Mastocitosi cutània maculopapular
Mastocitosi cutània difusa

   
Exclou 1: mastocitoma extracutani (D47.09)

mastocitosi cutània (difusa) (maculopapular) congènita (Q82.2)
urticària pigmentada congènita (Q82.2)

  D47.02 Mastocitosi sistèmica

   

Mastocitosi aïllada de medul·la òssia
Mastocitosi sistèmica latent
Mastocitosi sistèmica indolent
Mastocitosi sistèmica amb una malaltia hematològica de llinatge no mastocitari (MS-
AMHNM) associada

   

Codifiqueu
també:

si escau, qualsevol malaltia hematològica de llinatge no mastocitari
associada, com ara:
leucèmia mieloide aguda (C92.6-, C92.A-)
leucèmia mielomonocítica crònica (C93.1-)
limfoma no hodgkinià (C82-C85)
mieloma de cèl·lules plasmàtiques (C90.0-)
policitèmia vera (D45)
síndrome hipereosinofílica (D72.1)
síndrome mielodisplàstica (D46.9)
síndrome mieloproliferativa (D47.1)
trombocitosi essencial (D47.3)

   Exclou 1: leucèmia de mastòcits (C94.3-)
mastocitosi sistèmica agressiva (C96.21)

  D47.09 Altres tipus de neoplàsia de mastòcits de comportament incert

   

Mastocitoma extracutani
Tumor de mastòcits NE
Mastocitosi NE
Mastocitoma NE

 D47.1 Malaltia mieloproliferativa crònica

  Leucèmia neutrofílica crònica
Malaltia mieloproliferativa no especificada
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Exclou 1: anèmia mieloptísica (D61.82)
leucèmia mieloide crònica atípica BCR/ABL negativa (C92.2-)
leucèmia mieloide crònica BCR/ABL positiva (C92.1-)
mielofibrosi NE (D75.81)
mielofibrosi secundària NE (D75.81)
mieloptisi (D61.82)

 D47.2 Gammapatia monoclonal
  Gammapatia monoclonal de significat indeterminat [MGUS]
 D47.3 Trombocitèmia (hemorràgica) essencial

  Trombocitosi essencial
Trombocitèmia hemorràgica idiopàtica

 D47.4 Osteomielofibrosi

  

Mielofibrosi idiopàtica crònica
Mielofibrosi (idiopàtica) (amb metaplàsia mieloide)
Mieloesclerosi (megacariocítica) amb metaplàsia mieloide
Mielofibrosi secundària en malaltia mieloproliferativa

  Exclou 1: mielofibrosi aguda (C94.4-)

 D47.Z Altres tipus especificats de neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic, hematopoètic i
teixits relacionats

  D47.Z1 Trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament (TLPT)

   Codifiqueu
primer:

les complicacions d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

  D47.Z2 Malaltia de Castleman

   Codifiqueu
també:

si escau, la infecció per herpesvirus humà 8 (B10.89)

   Exclou 2: sarcoma de Kaposi (C46-)

  D47.Z9 Altres tipus especificats de neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic,
hematopoètic i teixits relacionats

   Tumors histiocítics de comportament incert

 D47.9 Neoplàsia de comportament incert de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits relacionats no
especificada

  Malaltia limfoproliferativa NE
D48 Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
 Exclou 1: neurofibromatosi (no maligna) (Q85.0-)
 D48.0 Neoplàsia de comportament incert d'os i cartílag articular

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de cartílag de laringe (D38.0)
neoplàsia de comportament incert de cartílag d'orella (D48.1)
neoplàsia de comportament incert de cartílag nasal (D38.5)
neoplàsia de comportament incert de membrana sinovial (D48.1)
neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu de parpella (D48.1)

 D48.1 Neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu i altres teixits tous

  
Neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu d'orella
Neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu de parpella
Tumors de comportament incert de l'estroma de l'aparell digestiu

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de cartílag articular (D48.0)
neoplàsia de comportament incert de cartílag de laringe (D38.0)
neoplàsia de comportament incert de cartílag nasal (D38.5)
neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu de mama (D48.6-)

 D48.2 Neoplàsia de comportament incert de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
  Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de nervis perifèrics de l'òrbita (D48.7)
 D48.3 Neoplàsia de comportament incert de retroperitoneu
 D48.4 Neoplàsia de comportament incert de peritoneu
 D48.5 Neoplàsia de comportament incert de pell

  

Neoplàsia de comportament incert de marge anal
Neoplàsia de comportament incert de pell anal
Neoplàsia de comportament incert de pell perianal
Neoplàsia de comportament incert de pell de mama
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Exclou 1: neoplàsia de comportament incert d'anus NE (D37.8)

neoplàsia de comportament incert de la pell dels òrgans genitals (D39.8, D40.8)
neoplàsia de comportament incert de la vora lliure del llavi (D37.0)

 D48.6 Neoplàsia de comportament incert de mama

  Neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu de mama
Cistosarcoma fil·loide

  Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de pell de mama (D48.5)
  D48.60 Neoplàsia de comportament incert, mama no especificada
  D48.61 Neoplàsia de comportament incert, mama dreta
  D48.62 Neoplàsia de comportament incert, mama esquerra
 D48.7 Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions especificades

  
Neoplàsia de comportament incert d'ull
Neoplàsia de comportament incert de cor
Neoplàsia de comportament incert de nervis perifèrics de l'òrbita

  Exclou 1: neoplàsia de comportament incert de pell de parpella (D48.5)
neoplàsia de comportament incert de teixit connectiu (D48.1)

 D48.9 Neoplàsia de comportament incert, localització no especificada
Neoplàsies de comportament no especificat (D49)
D49 Neoplàsies de comportament no especificat

 
Nota: La categoria D49 classifica les neoplàsies de morfologia i comportament no especificats segons la

seva localització. El terme «massa», llevat que s'indiqui el contrari, no s'ha de considerar com a
creixement neoplàstic.

 

Inclou: «creixement» NE
neoplàsia NE
nou creixement NE
tumor NE

 Exclou 1: neoplàsies de comportament incert (D37-D44, D48)
 D49.0 Neoplàsia de comportament no especificat de l'aparell digestiu

  
Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat de marge anal (D49.2)

neoplàsia de comportament no especificat de pell anal (D49.2)
neoplàsia de comportament no especificat de pell perianal (D49.2)

 D49.1 Neoplàsia de comportament no especificat de l'aparell respiratori
 D49.2 Neoplàsia de comportament no especificat d'os, teixits tous i pell

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat d'anus NE (D49.0)
neoplàsia de comportament no especificat de cartílag de laringe (D49.1)
neoplàsia de comportament no especificat de cartílag nasal (D49.1)
neoplàsia de comportament no especificat de conducte anal (D49.0)
neoplàsia de comportament no especificat de la vora lliure del llavi (D49.0)
neoplàsia de comportament no especificat de medul·la òssia (D49.89)
neoplàsia de comportament no especificat de pell d'òrgans genitals (D49.59)
neoplàsia de comportament no especificat de teixit connectiu de la mama (D49.3)

 D49.3 Neoplàsia de comportament no especificat de mama
  Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat de pell de mama (D49.2)
 D49.4 Neoplàsia de comportament no especificat de bufeta urinària
 D49.5 Neoplàsia de comportament no especificat d'altres òrgans genitourinaris
  D49.51 Neoplàsia de comportament no especificat de ronyó
   D49.511 Neoplàsia de comportament no especificat, ronyó dret
   D49.512 Neoplàsia de comportament no especificat, ronyó esquerre
   D49.519 Neoplàsia de comportament no especificat, ronyó no especificat
  D49.59 Neoplàsia de comportament no especificat d'un altre òrgan genitourinari
 D49.6 Neoplàsia de comportament no especificat d'encèfal

  Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat de meninges cerebrals (D49.7)
neoplàsia de comportament no especificat de nervis cranials (D49.7)

 D49.7 Neoplàsia de comportament no especificat de glàndules endocrines i altres parts del sistema
nerviós
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  Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat de nervis i ganglis perifèrics, simpàtics i
parasimpàtics (D49.2)

 D49.8 Neoplàsia de comportament no especificat d'altres localitzacions especificades

  

Exclou 1: neoplàsia de comportament no especificat de cartílag de parpella (D49.2)
neoplàsia de comportament no especificat de grans vasos (D49.2)
neoplàsia de comportament no especificat de nervi òptic (D49.7)
neoplàsia de comportament no especificat de parpella (pell) (D49.2)

  D49.81 Neoplàsia de comportament no especificat, retina i coroide

   Zona fosca a la retina
Lentigen retinal

  D49.89 Neoplàsia de comportament no especificat, altres localitzacions especificades
 D49.9 Neoplàsia de comportament no especificat de localització no especificada

125



 

Capítol 3
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D50-D89)
Exclou 2: malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE (M35.9)

determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-P96)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
D50-D53 Anèmies nutricionals
D55-D59 Anèmies hemolítiques
D60-D64 Anèmies aplàstiques i d'altres tipus, i altres síndromes de fallida medul·lar
D65-D69 Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions hemorràgiques
D70-D77 Altres trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics
D78 Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de melsa
D80-D89 Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari
W88 exposició a radiació ionitzant
Anèmies nutricionals (D50-D53)
D50 Anèmia per dèficit de ferro

 Inclou: anèmia asideròtica
anèmia hipocròmica

 D50.0 Anèmia per dèficit de ferro secundària a pèrdua de sang (crònica)
  Anèmia posthemorràgica (crònica)

  Exclou 1: anèmia congènita per pèrdua de sang fetal (P61.3)
anèmia posthemorràgica aguda (D62)

 D50.1 Disfàgia sideropènica

  Síndrome de Paterson-Kelly
Síndrome de Plummer-Vinson

 D50.8 Altres tipus d'anèmia per dèficit de ferro
  Anèmia per dèficit de ferro causada per la ingesta insuficient de ferro
 D50.9 Anèmia per dèficit de ferro no especificada
D51 Anèmia per carència de vitamina B12
 Exclou 1: carència de vitamina B12 (E53.8)
 D51.0 Anèmia per carència de vitamina B12 causada per deficiència de factor intrínsec

  

Anèmia d'Addison
Anèmia de Biermer
Anèmia perniciosa (congènita)
Deficiència congènita de factor intrínsec

 D51.1 Anèmia per carència de vitamina B12 causada per malabsorció selectiva de vitamina B12 amb
proteïnúria

  Síndrome d'Imerslund (Gräsbeck)
Anèmia megaloblàstica hereditària

 D51.2 Deficiència de transcobalamina II
 D51.3 Altres tipus d'anèmia per carència dietètica de vitamina B12
  Anèmia dels vegans
 D51.8 Altres tipus d'anèmia per carència de vitamina B12
 D51.9 Anèmia per carència de vitamina B12 no especificada
D52 Anèmia per carència de folats
 Exclou 1: carència de folats sense anèmia (E53.8)
 D52.0 Anèmia per carència dietètica de folats
  Anèmia megaloblàstica nutricional
 D52.1 Anèmia per carència de folats induïda per fàrmacs
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Empreu un
codi
addicional:

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

 D52.8 Altres tipus d'anèmia per carència de folats
 D52.9 Anèmia per carència de folats no especificada
  Anèmia per carència d'àcid fòlic NE
D53 Altres tipus d'anèmia nutricional
 Inclou: anèmia megaloblàstica que no respon a la teràpia amb vitamina B12 o folats

 D53.0 Anèmia per deficiència de proteïnes

  Anèmia per deficiència d'aminoàcids
Anèmia oroticoacidúrica

  Exclou 1: síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)
 D53.1 Altres tipus d'anèmia megaloblàstica no classificats a cap altre lloc
  Anèmia megaloblàstica NE

  Exclou 1: malaltia de Di Guglielmo (C94.0)
 D53.2 Anèmia escorbútica
  Exclou 1: escorbut (E54)
 D53.8 Altres tipus especificats d'anèmia nutricional

  
Anèmia associada a dèficit de coure
Anèmia associada a dèficit de molibdè
Anèmia associada a dèficit de zinc

  

Exclou 1: carències nutricionals sense anèmia, com ara:
dèficit de coure NE (E61.0)
dèficit de molibdè NE (E61.5)
dèficit de zinc NE (E60)

 D53.9 Anèmia nutricional no especificada
  Anèmia crònica simple

  Exclou 1: anèmia NE (D64.9)
Anèmies hemolítiques (D55-D59)
D55 Anèmia causada per trastorns enzimàtics
 Exclou 1: anèmia per deficiència enzimàtica induïda per fàrmacs (D59.2)
 D55.0 Anèmia causada per deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa [G-6-PD]

  Favisme
Anèmia per deficiència de G-6-PD

  Exclou 1: deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) sense anèmia (D75.A)
 D55.1 Anèmia causada per altres trastorns del metabolisme del glutatió

  
Anèmia (causada per) deficiències d'enzims relacionades amb la via de l'hexosa monofosfat, excepte de
G-6-PD
Anèmia (causada per) hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus I

 D55.2 Anèmia causada per trastorns d'enzims glicolítics

  

Anèmia hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus II
Anèmia per deficiència d'hexocinasa
Anèmia per deficiència de piruvat-cinasa [PK]
Anèmia per deficiència de triosa-fosfat-isomerasa

  Exclou 1: trastorns de la glucòlisi no associats amb anèmia (E74.81-)
 D55.3 Anèmia causada per trastorns del metabolisme dels nucleòtids
 D55.8 Altres tipus d'anèmia causada per trastorns enzimàtics
 D55.9 Anèmia causada per trastorn enzimàtic no especificada
D56 Talassèmia
 Exclou 1: talassèmia de cèl·lules falciformes (D57.4-)
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 D56.0 Talassèmia alfa

  

Talassèmia alfa major
Hemoglobina H Constant Spring
Malaltia de l'hemoglobina H
Hidropesia fetal causada per talassèmia alfa
Talassèmia alfa greu
Talassèmia alfa de defecte genètic triple

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a hidropesia fetal causada per talassèmia alfa (P56.99)

  

Exclou 1: hidropesia fetal causada per isoimmunització (P56.0)
hidropesia fetal no causada per hemòlisi immunitària (P83.2)
talassèmia alfa asimptomàtica (D56.3)
tret talassèmic alfa o talassèmia alfa menor (D56.3)

 D56.1 Talassèmia beta

  

Talassèmia beta major
Anèmia de Cooley
Talassèmia beta homozigòtica
Betatalassèmia greu
Talassèmia intermèdia
Talassèmia major

  

Exclou 1: deltabetatalassèmia (D56.2)
talassèmia beta de cèl·lules falciformes (D57.4-)
talassèmia beta d'hemoglobina E (D56.5)
talassèmia beta menor (D56.3)
tret talassèmic beta (D56.3)

 D56.2 Deltabetatalassèmia
  Deltabetatalassèmia homozigòtica

  Exclou 1: deltabetatalassèmia menor (D56.3)
tret de deltabetatalassèmia (D56.3)

 D56.3 Talassèmia menor

  

Talassèmia alfa menor
Portador silent de talassèmia alfa
Tret talassèmic alfa
Talassèmia beta menor
Tret talassèmic beta
Deltabetatalassèmia menor
Tret de deltabetatalassèmia
Tret talassèmic NE

  

Exclou 1: deltabetatalassèmia (D56.2)
talassèmia alfa (D56.0)
talassèmia beta (D56.1)
talassèmia beta d'hemoglobina E (D56.5)
tret drepanocític (D57.3)

 D56.4 Persistència hereditària d'hemoglobina fetal [PHHF]
 D56.5 Talassèmia beta d'hemoglobina E

  

Exclou 1: altres tipus d'hemoglobinopatia (D58.2)
deltabetatalassèmia (D56.2)
malaltia d'hemoglobina E (D58.2)
talassèmia beta (D56.1)
talassèmia beta de cèl·lules falciformes (D57.4-)
talassèmia beta menor (D56.3)
tret de deltabetatalassèmia (D56.3)
tret talassèmic beta (D56.3)

 D56.8 Altres tipus de talassèmia

  

Talassèmia dominant
Talassèmia d'hemoglobina C
Talassèmia mixta
Talassèmia amb altres hemoglobinopaties
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Exclou 1: altres tipus d'hemoglobinopatia (D58.2)
anèmia de cèl·lules falciformes (D57.-)
malaltia d'hemoglobina C (D58.2)
malaltia d'hemoglobina E (D58.2)
talassèmia de cèl·lules falciformes (D57.4)

 D56.9 Talassèmia no especificada
  Anèmia mediterrània (amb una altra hemoglobinopatia)
D57 Trastorns de cèl·lules falciformes

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol febre associada (R50.81)

 Exclou 1: altres tipus d'hemoglobinopatia (D58.-)
 D57.0 Malaltia Hb-SS amb crisi

  Malaltia drepanocítica amb crisi
Malaltia Hb-SS amb dolor vasooclusiu

  D57.00 Malaltia Hb-SS amb crisi no especificada

   Malaltia Hb-SS amb crisi (dolorosa) NE
Malaltia Hb-SS amb dolor vasooclusiu NE

  D57.01 Malaltia Hb-SS amb síndrome toràcica aguda
  D57.02 Malaltia Hb-SS amb segrest esplènic
  D57.03 Malaltia Hb-SS amb afectació vascular cerebral

   Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

   
Empreu un
codi
addicional:

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

 D57.1 Malaltia drepanocítica sense crisi

  

Malaltia Hb-SS sense crisi
Anèmia de cèl·lules falciformes NE
Malaltia drepanocítica NE
Trastorn de cèl·lules falciformes NE

 D57.2 Malaltia drepanocítica/Hb-C

  Malaltia Hb-SC
Malaltia Hb-S/Hb-C

  D57.20 Malaltia drepanocítica/Hb-C sense crisi
  D57.21 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi
   D57.211 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb síndrome toràcica aguda
   D57.212 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb segrest esplènic
   D57.213 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb afectació vascular cerebral

    Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

    
Empreu un
codi
addicional:

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

   D57.219 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi no especificada

    Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi NE
Malaltia drepanocítica/Hb-C amb dolor vasooclusiu NE

 D57.3 Tret drepanocític

  Tret Hb-S
Hemoglobina S heterozigòtica

 D57.4 Talassèmia de cèl·lules falciformes

  Talassèmia beta de cèl·lules falciformes
Malaltia talassèmica Hb-S
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  D57.40 Talassèmia de cèl·lules falciformes sense crisi

   Microdrepanocitosi
Talassèmia de cèl·lules falciformes NE

  D57.41 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb crisi

   Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi (dolorosa) NE
Talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu NE

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

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

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

    Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

    
Empreu un
codi
addicional:

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

   D57.419 Talassèmia de cèl·lules falciformes no especificada amb crisi

    Talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu
Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi (dolorosa) NE

  D57.42 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero sense crisi

   Cèl·lules falciformes beta zero sense crisi
Hb-S beta zero sense crisi

  D57.43 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi

   Cèl·lules falciformes beta zero amb crisi
Hb-S beta zero amb crisi

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

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

   D57.432 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb segrest esplènic

    Cèl·lules falciformes beta zero amb segrest esplènic
Hb-S beta zero amb segrest esplènic

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

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

    Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

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

    
Empreu un
codi
addicional:

code to identify complications, such as:
cholelithiasis (K80.-)
priapism (N48.32)

   D57.439 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta zero amb crisi no especificada

    

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

  D57.44 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus sense crisi

   Cèl·lules falciformes beta plus sense crisi
Hb-S beta plus sense crisi

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

   Cèl·lules falciformes beta plus amb crisi
Hb-S beta plus amb crisi
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   D57.451 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb síndrome toràcica
aguda

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

   D57.452 Talassèmia de cèl·lules falciformes beta plus amb segrest esplènic

    Cèl·lules falciformes beta plus amb segrest esplènic
Hb-S beta plus amb segrest esplènic

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

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

    Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

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

    
Empreu un
codi
addicional:

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

   D57.459 Sickle-cell thalassemia beta plus with crisis, unspecified

    

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

 D57.8 Altres trastorns de cèl·lules falciformes

  Malaltia Hb-SD
Malaltia Hb-SE

  D57.80 Altres trastorns de cèl·lules falciformes sense crisi
  D57.81 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi
   D57.811 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb síndrome toràcica aguda
   D57.812 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb segrest esplènic
   D57.813 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb afectació vascular cerebral

    Codifiqueu
també:

si escau, l'infart cerebral (I63.-)

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

    
Empreu un
codi
addicional:

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

   D57.819 Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi no especificada

    Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb crisi NE
Altres trastorns de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu NE

D58 Altres tipus d'anèmia hemolítica hereditària
 Exclou 1: anèmia hemolítica del nadó (P55.-)
 D58.0 Esferocitosi hereditària

  
Icterícia acolúrica (familiar)
Icterícia hemolítica congènita (esferocítica)
Síndrome de Minkowski-Chauffard

 D58.1 El·liptocitosi hereditària

  El·liptocitosi (congènita)
Ovalocitosi (congènita) (hereditària)
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 D58.2 Altres tipus d'hemoglobinopatia

  

Hemoglobina anòmala NE
Anèmia congènita de cossos de Heinz
Malaltia Hb-C
Malaltia Hb-D
Malaltia Hb-E
Hemoglobinopatia NE
Malaltia hemolítica d'hemoglobina inestable

  

Exclou 1: altres tipus d'hemoglobinopatia amb talassèmia (D56.8)
malaltia Hb-M (D74.0)
metahemoglobinèmia (D74.-)
persistència hereditària d'hemoglobina fetal [PHHF] (D56.4)
policitèmia causada per gran altitud (D75.1)
policitèmia familiar (D75.0)
talassèmia beta d'hemoglobina E (D56.5)

 D58.8 Altres tipus especificats d'anèmia hemolítica hereditària
  Estomatocitosi
 D58.9 Anèmia hemolítica hereditària no especificada
D59 Anèmia hemolítica adquirida
 D59.0 Anèmia hemolítica autoimmunitària induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 D59.1 Altres tipus d'anèmia hemolítica autoimmunitària

  
Exclou 2: hemoglobinúria paroxismal per fred (D59.6)

malaltia hemolítica del nadó (P55.-)
síndrome d'Evans (D69.41)

  D59.10 Anèmia hemolítica autoimmunitària no especificada
  D59.11 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus calent

   Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus calent (primària) (secundària) (simptomàtica)
Malaltia hemolítica autoimmunitària de tipus calent

  D59.12 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus fred

   

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

  D59.13 Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt

   
Anèmia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt, fred i calent (primària) (secundària)
(simptomàtica)
Malaltia hemolítica autoimmunitària de tipus mixt

  D59.19 Altres anèmies hemolítiques autoimmunitàries
 D59.2 Anèmia hemolítica no autoimmunitària induïda per fàrmacs
  Anèmia per deficiència enzimàtica induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 D59.3 Síndrome hemoliticourèmica

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol associació amb:
infecció per E. coli (B96.2-)
pneumònia pneumocòccica (J13)
shigel·losi per Shigella dysenteriae (A03.9)

 D59.4 Altres tipus d'anèmia hemolítica no autoimmunitària

  
Anèmia hemolítica mecànica
Anèmia hemolítica microangiopàtica
Anèmia hemolítica tòxica

 D59.5 Hemoglobinúria paroxismal nocturna [Marchiafava-Micheli]
  Exclou 1: hemoglobinúria NE (R82.3)
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 D59.6 Hemoglobinúria causada per hemòlisi per altres causes externes

  
Hemoglobinúria d'esforç
Hemoglobinúria de la marxa
Hemoglobinúria paroxismal per fred

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (capítol 20) per a identificar la causa externa

  Exclou 1: hemoglobinúria NE (R82.3)
 D59.8 Altres tipus d'anèmia hemolítica adquirida
 D59.9 Anèmia hemolítica adquirida no especificada
  Anèmia hemolítica idiopàtica crònica
Anèmies aplàstiques i d'altres tipus, i altres síndromes de fallida medul·lar (D60-D64)
D60 Aplàsia pura de glòbuls vermells adquirida [eritroblastopènia]
 Inclou: aplàsia de glòbuls vermells (adquirida) (en adults) (amb timoma)

 Exclou 1: aplàsia de glòbuls vermells congènita (D61.01)
 D60.0 Aplàsia pura de glòbuls vermells adquirida crònica
 D60.1 Aplàsia pura de glòbuls vermells adquirida transitòria
 D60.8 Altres tipus d'aplàsia pura de glòbuls vermells adquirida
 D60.9 Aplàsia pura de glòbuls vermells adquirida no especificada
D61 Altres tipus d'anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar
 Exclou 2: neutropènia (D70.-)
 D61.0 Anèmia aplàstica constitucional
  D61.01 Aplàsia constitucional (pura) de glòbuls vermells

   

Síndrome de Blackfan-Diamond
Aplàsia de glòbuls vermells (pura) congènita
Anèmia hipoplàstica familiar
Aplàsia de glòbuls vermells (pura) primària
Aplàsia de glòbuls vermells (pura) infantil

   Exclou 1: aplàsia de glòbuls vermells adquirida (D60.9)
  D61.09 Altres tipus d'anèmia aplàstica constitucional

   Anèmia de Fanconi
Pancitopènia amb malformacions

 D61.1 Anèmia aplàstica induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 D61.2 Anèmia aplàstica causada per altres agents externs

  Codifiqueu
primer:

si escau, els efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació
amb la seva procedència (T51-T65)

 D61.3 Anèmia aplàstica idiopàtica
 D61.8 Altres tipus especificats d'anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar
  D61.81 Pancitopènia

   

Exclou 1: pancitopènia (causada per) (amb) anèmia aplàstica (D61.9)
pancitopènia (causada per) (amb) anèmia leucoeritroblàstica (D61.82)
pancitopènia (causada per) (amb) aplàsia (pura) de glòbuls vermells
congènita (D61.01)
pancitopènia (causada per) (amb) infiltració de medul·la òssia
(D61.82)
pancitopènia (causada per) (amb) leucèmia de cèl·lules peludes
(C91.4-)
pancitopènia (causada per) (amb) malaltia mieloproliferativa (D47.1)
pancitopènia (causada per) (amb) malaltia pel virus de la
immunodeficiència humana (B20.-)

   Exclou 2: pancitopènia (causada per) (amb) síndromes mielodisplàstiques
(D46.-)

   D61.810 Pancitopènia induïda per quimioteràpia antineoplàstica
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    Exclou 2: anèmia aplàstica causada per quimioteràpia
antineoplàstica (D61.1)

   D61.811 Pancitopènia induïda per altres fàrmacs
    Exclou 2: anèmia aplàstica causada per fàrmacs (D61.1)
   D61.818 Altres tipus de pancitopènia
  D61.82 Mieloptisi

   
Anèmia leucoeritroblàstica
Anèmia mieloptísica
Panmieloptisi

   
Codifiqueu
també:

el trastorn subjacent, com ara:
neoplàsia maligna de mama (C50.-)
tuberculosi (A15.-)

   

Exclou 1: mielofibrosi amb metaplàsia mieloide (D47.4)
mielofibrosi idiopàtica (D47.1)
mielofibrosi NE (D75.81)
mielofibrosi primària (D47.1)
mielofibrosi secundària (D75.81)

  D61.89 Altres tipus especificats d'anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar
 D61.9 Anèmia aplàstica no especificada

  Anèmia hipoplàstica NE
Hipoplàsia medul·lar

D62 Anèmia posthemorràgica aguda

 
Exclou 1: anèmia congènita per pèrdua de sang fetal (P61.3)

anèmia per pèrdua crònica de sang (D50.0)
anèmia per pèrdua de sang NE (D50.0)

D63 Anèmia en malalties cròniques classificades en un altre lloc
 D63.0 Anèmia en malaltia neoplàstica

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia (C00-D49)

  Exclou 1: anèmia aplàstica causada per quimioteràpia antineoplàstica (D61.1)

  Exclou 2: anèmia causada per quimioteràpia antineoplàstica (D64.81)
 D63.1 Anèmia en malaltia renal crònica
  Anèmia resistent a l'eritropoetina (anèmia resistent a EPO)

  Codifiqueu
primer:

la malaltia renal crònica subjacent (N18.-)

 D63.8 Anèmia en altres malalties cròniques classificades en un altre lloc

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
difil·lobotriosi (B70.0)
hipotiroïdisme (E00.0-E03.9)
malaltia causada per ancilòstoms (B76.0-B76.9)
paludisme [malària] (B50.0-B54)
sífilis tardana simptomàtica (A52.79)
tuberculosi (A18.89)

D64 Altres tipus d'anèmia

 Exclou 1: anèmia refractària (D46.-)
anèmia refractària amb excés de blastos en transformació [AREB/RAEB T] (C92.0-)

 D64.0 Anèmia sideroblàstica hereditària
  Anèmia sideroblàstica hipocròmica lligada al sexe
 D64.1 Anèmia sideroblàstica secundària causada per malaltia

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 D64.2 Anèmia sideroblàstica secundària causada per fàrmacs i toxines

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)
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Empreu un
codi
addicional:

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

 D64.3 Altres tipus d'anèmia sideroblàstica

  Anèmia sideroblàstica NE
Anèmia sideroblàstica sensible a la piridoxina NCAL

 D64.4 Anèmia diseritropoètica congènita
  Anèmia dishematopoètica (congènita)

  Exclou 1: malaltia de Di Guglielmo (C94.0)
síndrome de Blackfan-Diamond (D61.01)

 D64.8 Altres tipus especificats d'anèmia
  D64.81 Anèmia causada per quimioteràpia antineoplàstica
   Anèmia induïda per quimioteràpia antineoplàstica

   Exclou 1: anèmia aplàstica causada per quimioteràpia antineoplàstica (D61.1)

   Exclou 2: anèmia en malaltia neoplàstica (D63.0)
  D64.89 Altres tipus especificats d'anèmia
   Pseudoleucèmia infantil
 D64.9 Anèmia no especificada
Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions hemorràgiques (D65-D69)
D65 Coagulació intravascular disseminada [síndrome de desfibrinació]

 

Afibrinogenèmia adquirida
Coagulopatia de consum
Coagulació intravascular disseminada o difusa [CID]
Hemorràgia fibrinolítica adquirida
Púrpura fibrinolítica
Púrpura fulminant

 

Exclou 1: coagulació intravascular disseminada (que complica):
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.1)
embaràs, part i puerperi (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
en el nadó (P60)

D66 Deficiència hereditària de factor VIII

 

Hemofília clàssica
Deficiència de factor VIII (amb defecte funcional)
Hemofília NE
Hemofília A

 Exclou 1: deficiència de factor VIII amb defecte vascular (D68.0)
D67 Deficiència hereditària de factor IX

 

Malaltia de Christmas
Deficiència de factor IX (amb defecte funcional)
Hemofília B
Deficiència del component tromboplàstic del plasma [CTP]

D68 Altres tipus de defecte de la coagulació

 

Exclou 1: defectes de la coagulació que compliquen l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar
(O00-O07, O08.1)
defectes de la coagulació que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi (O45.0, O46.0, O67.0,
O72.3)
perfil de coagulació anòmal (R79.1)

 D68.0 Malaltia de Willebrand

  
Angiohemofília
Deficiència de factor VIII amb defecte vascular
Hemofília vascular

  
Exclou 1: deficiència de factor VIII amb defecte funcional (D66)

deficiència de factor VIII NE (D66)
fragilitat capil·lar (hereditària) (D69.8)

 D68.1 Deficiència hereditària de factor XI

  
Hemofília C
Deficiència d'antecedent tromboplàstic del plasma [ATP]
Malaltia de Rosenthal
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 D68.2 Deficiència hereditària d'altres factors de la coagulació

  

Deficiència de globulina AC
Afibrinogenèmia congènita
Deficiència de factor I [fibrinogen]
Deficiència de factor II [protrombina]
Deficiència de factor V [làbil]
Deficiència de factor VII [estable]
Deficiència de factor X [Stuart-Prower]
Deficiència de factor XII [Hageman]
Deficiència de factor XIII [estabilitzador de fibrina]
Disfibrinogenèmia (congènita)
Hipoproconvertinèmia
Malaltia d'Owren
Deficiència de proaccelerina

 D68.3 Trastorn hemorràgic causat per anticoagulants circulants

  D68.31 Trastorn hemorràgic causat per anticoagulants, anticossos o inhibidors circulants
intrínsecs

   D68.311 Hemofília adquirida

    
Hemofília autoimmunitària
Inhibidors autoimmunitaris dels factors de coagulació
Hemofília secundària

   D68.312 Anticossos antifosfolípids amb trastorn hemorràgic

    Anticoagulant lúpic (AL) amb trastorn hemorràgic
Inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] amb trastorn hemorràgic

    

Exclou 1: anticoagulant lúpic (AL) amb estat d'hipercoagulabilitat
(D68.62)
anticoagulant lúpic (AL), resultat sense diagnòstic (R76.0)
anticòs antifosfolípid amb estat d'hipercoagulabilitat
(D68.61)
anticòs antifosfolípid, resultat sense diagnòstic (R76.0)
inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] amb estat
d'hipercoagulabilitat (D68.62)
inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES], resultat
sense diagnòstic (R76.0)
síndrome de l'anticòs antifosfolípid (D68.61)

   D68.318 Altres trastorns hemorràgics causats per anticoagulants, anticossos o
inhibidors circulants intrínsecs

    

Antitromboplastinèmia
Antitromboplastinogenèmia
Trastorn hemorràgic causat per augment intrínsec d'antitrombina
Trastorn hemorràgic causat per augment intrínsec d'anti-VIIIa
Trastorn hemorràgic causat per augment intrínsec d'anti-IXa
Trastorn hemorràgic causat per augment intrínsec d'anti-XIa

  D68.32 Trastorn hemorràgic causat per anticoagulants circulants extrínsecs

   

Trastorn hemorràgic induït per fàrmacs
Trastorn hemorràgic causat per augment d'anti-IIa
Trastorn hemorràgic causat per augment d'anti-Xa
Hiperheparinèmia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac
(T45.515, T45.525)

 D68.4 Deficiència adquirida de factor de la coagulació

  Deficiència de factor de la coagulació causada per hepatopatia
Deficiència de factor de la coagulació causada per carència de vitamina K

  Exclou 1: carència de vitamina K del nadó (P53)
 D68.5 Trombofília primària
  Estats d'hipercoagulabilitat primaris
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Exclou 1: anticoagulant lúpic (D68.62)
anticoagulant lúpic secundari amb estat d'hipercoagulabilitat (D68.69)
inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] amb trastorn hemorràgic (D68.312)
inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES] secundari amb estat
d'hipercoagulabilitat (D68.69)
inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES], resultat sense diagnòstic (R76.0)
púrpura trombocitopènica trombòtica (M31.1)
resistència secundària a proteïna C activada (D68.69)
síndrome antifosfolipídica (D68.61)
síndrome secundària de l'anticòs antifosfolípid (D68.69)

  D68.51 Resistència a proteïna C activada
   Mutació del factor V de Leiden
  D68.52 Mutació del gen de la protrombina
  D68.59 Altres tipus de trombofília primària

   

Deficiència d'antitrombina III
Estat d'hipercoagulabilitat NE
Estat d'hipercoagulabilitat primari NCAL
Trombofília primària NCAL
Deficiència de proteïna C
Deficiència de proteïna S
Trombofília NE

 D68.6 Altres tipus de trombofília
  Altres tipus d'estat d'hipercoagulabilitat

  
Exclou 1: coagulació intravascular disseminada o difusa [CID] (D65)

hiperhomocistinèmia (E72.11)
trombocitopènia induïda per heparina (TIH) (D75.82)

  D68.61 Síndrome antifosfolipídica

   Síndrome anticardiolipina
Síndrome de l'anticòs antifosfolípid

   
Exclou 1: anticòs antifosfolípid amb trastorn hemorràgic (D68.312)

anticòs antifosfolípid, resultat sense diagnòstic (R76.0)
síndrome d'anticoagulant lúpic (D68.62)

  D68.62 Síndrome d'anticoagulant lúpic

   Anticoagulant lúpic
Presència d'inhibidor del lupus eritematós sistèmic [LES]

   

Exclou 1: anticoagulant lúpic (AL) amb trastorn hemorràgic (D68.312)
anticoagulant lúpic (AL), resultat sense diagnòstic (R76.0)
síndrome anticardiolipina (D68.61)
síndrome antifosfolipídica (D68.61)

  D68.69 Altres tipus de trombofília

   Estats d'hipercoagulabilitat NCAL
Estat d'hipercoagulabilitat secundari NE

 D68.8 Altres tipus especificats de defecte de la coagulació
  Exclou 1: malaltia hemorràgica del nadó (P53)
 D68.9 Defecte de la coagulació no especificat
D69 Púrpura i altres afeccions hemorràgiques

 

Exclou 1: púrpura crioglobulinèmica (D89.1)
púrpura fulminant (D65)
púrpura hipergammaglobulinèmica benigna (D89.0)
púrpura hipergammaglobulinèmica de Waldenström (D89.0)
púrpura trombocitopènica trombòtica (M31.1)
trombocitèmia (hemorràgica) essencial (D47.3)
trombocitèmia hemorràgica (D47.3)

 D69.0 Púrpura al·lèrgica

  

Vasculitis al·lèrgica
Púrpura hemorràgica no trombocitopènica
Púrpura idiopàtica no trombocitopènica
Púrpura anafilactoide
Púrpura de Henoch (-Schönlein)
Púrpura reumàtica
Púrpura vascular
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  Exclou 1: púrpura hemorràgica trombocitopènica (D69.3)
 D69.1 Defectes qualitatius de plaquetes

  

Síndrome de Bernard-Soulier [plaqueta gegant]
Malaltia de Glanzmann
Síndrome de les plaquetes grises
Trombastènia (hemorràgica) (hereditària)
Trombocitopatia

  Exclou 1: malaltia de Willebrand (D68.0)
 D69.2 Altres tipus de púrpura no trombocitopènica

  
Púrpura NE
Púrpura simple
Púrpura senil

 D69.3 Púrpura trombocitopènica immunitària

  
Púrpura hemorràgica (trombocitopènica)
Púrpura trombocitopènica idiopàtica
Disgènesi de plaquetes oscil·lants

 D69.4 Altres tipus de trombocitopènia primària

  Exclou 1: síndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)
trombocitopènia neonatal transitòria (P61.0)

  D69.41 Síndrome d'Evans
  D69.42 Púrpura trombocitopènica congènita i hereditària

   Trombocitopènia congènita
Trombocitopènia hereditària

   Codifiqueu
primer:

el trastorn congènit o hereditari, com ara:
trombocitopènia i aplàsia radial (TAR) (Q87.2)

  D69.49 Altres tipus de trombocitopènia primària

   Hipoplàsia megacariocítica
Trombocitopènia primària NE

 D69.5 Trombocitopènia secundària

  Exclou 1: trombocitopènia induïda per heparina (TIH) (D75.82)
trombocitopènia transitòria del nadó (P61.0)

  D69.51 Púrpura posttranfusional

   Púrpura posttranfusional de sang completa (recent) o hemoderivats
PPT

  D69.59 Altres tipus de trombocitopènia secundària
 D69.6 Trombocitopènia no especificada
 D69.8 Altres afeccions hemorràgiques especificades

  Fragilitat capil·lar (hereditària)
Pseudohemofília vascular

 D69.9 Afecció hemorràgica no especificada
Altres trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics (D70-D77)
D70 Neutropènia

 Inclou: agranulocitosi
disminució del recompte absolut de neutròfils (RAN/ANC)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol associació amb:
febre (R50.81)
mucositis (J34.81, K12.3-, K92.81, N76.81)

 Exclou 1: esplenomegàlia neutropènica (D73.81)
neutropènia neonatal transitòria (P61.5)

 D70.0 Agranulocitosi congènita

  
Neutropènia congènita
Agranulocitosi genètica infantil
Malaltia de Kostmann

 D70.1 Agranulocitosi secundària a quimioteràpia antineoplàstica

  Codifiqueu
també:

la neoplàsia subjacent
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T45.1X5)

 D70.2 Altres tipus d'agranulocitosi induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 D70.3 Neutropènia causada per infecció
 D70.4 Neutropènia cíclica

  Hematopoesi cíclica
Neutropènia periòdica

 D70.8 Altres tipus de neutropènia
 D70.9 Neutropènia no especificada
D71 Trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears

 

Defecte del complex receptor [CR3] de la membrana cel·lular
Malaltia granulomatosa crònica (de la infància)
Disfagocitosi congènita
Granulomatosi sèptica progressiva

D72 Altres trastorns dels leucòcits

 

Exclou 1: basofília (D72.824)
neutropènia (D70)
preleucèmia (síndrome) (D46.9)
trastorns immunitaris (D80-D89)

 D72.0 Anomalies genètiques dels leucòcits

  

Anomalia (granulació) (granulòcit) d'Alder
Síndrome d'Alder
Hipersegmentació leucocítica hereditària
Hiposegmentació leucocítica hereditària
Leucomelanopatia hereditària
Anomalia (granulació) (granulòcit) de May-Hegglin
Síndrome de May-Hegglin
Anomalia (granulació) (granulòcit) de Pelger-Huët
Síndrome de Pelger-Huët

  Exclou 1: síndrome de Chédiak (-Steinbrinck)-Higashi (E70.330)
 D72.1 Eosinofília

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

  D72.10 Eosinofília no especificada
  D72.11 Síndrome hipereosinofílica [SHE]
   D72.110 Síndrome hipereosinofílica idiopàtica [SHEI]
   D72.111 Variant limfocítica de la síndrome hipereosinofílica [L-SHE]
    Hipereosinofilia de variant limfocítica

    Codifiqueu
també:

si escau, qualsevol trastorn neoplàstic limfocític associat

   D72.118 Altres síndromes hipereosinofíliques

    Angioedema episòdic amb eosinofília
Síndrome de Gleich

   D72.119 Síndrome hipereosinofílica [SHE] no especificada
  D72.12 Síndrome de l'erupció medicamentosa amb eosinofília i símptomes sistèmics
   Síndrome EMESS

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  D72.18 Eosinofília en malalties classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
leucèmia mielomonocítica crònica (C93.1-)
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  D72.19 Altres tipus d'eosinofília

   Eosinofília familiar
Eosinofília hereditària

 D72.8 Altres trastorns especificats dels leucòcits
  Exclou 1: leucèmia (C91-C95)
  D72.81 Disminució del recompte de glòbuls blancs
   Exclou 1: neutropènia (D70.-)
   D72.810 Limfocitopènia
    Disminució de limfòcits
   D72.818 Disminució d'altres tipus de recomptes de glòbuls blancs

    

Leucopènia basofílica
Leucopènia eosinofílica
Monocitopènia
Altres tipus de disminució de leucòcits
Plasmocitopènia

   D72.819 Disminució del recompte de glòbuls blancs no especificada

    
Disminució de leucòcits no especificada
Leucocitopènia no especificada
Leucopènia

    Exclou 1: leucopènia maligna (D70.9)
  D72.82 Augment del recompte de glòbuls blancs
   Exclou 1: eosinofília (D72.1)
   D72.820 Limfocitosi (simptomàtica)
    Augment de limfòcits
   D72.821 Monocitosi (simptomàtica)
    Exclou 1: mononucleosi infecciosa (B27.-)
   D72.822 Plasmocitosi
   D72.823 Reacció leucemoide

    

Reacció leucemoide basofílica
Reacció leucemoide NE
Reacció leucemoide limfocítica
Reacció leucemoide monocítica
Reacció leucemoide mielocítica
Reacció leucemoide neutrofílica

   D72.824 Basofília
   D72.825 Augment del recompte de neutròfils de banda

    Augment del recompte de neutròfils de banda sense diagnòstic d'infecció
específica

    Exclou 1: infecció confirmada —codifiqueu la infecció
leucèmia (C91.-, C92.-, C93.-, C94.-, C95.-)

   D72.828 Augment d'altres tipus de recomptes de glòbuls blancs
   D72.829 Augment del recompte de glòbuls blancs no especificat

    Augment de leucòcits no especificat
Leucocitosi no especificada

  D72.89 Altres trastorns especificats dels leucòcits
   Anomalia de leucòcits NCAL
 D72.9 Trastorn dels leucòcits no especificat
  Recompte diferencial leucocitari anòmal NE
D73 Esplenopaties
 D73.0 Hiposplenisme
  Atròfia esplènica

  Exclou 1: absència postoperatòria de melsa (Z90.81)
asplènia (congènita) (Q89.01)

 D73.1 Hiperesplenisme
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Exclou 1: esplenitis, esplenomegàlia en sífilis tardana (A52.79)
esplenitis, esplenomegàlia en tuberculosi (A18.85)
esplenomegàlia congènita (Q89.0)
esplenomegàlia NE (R16.1)
esplenomegàlia neutropènica (D73.81)
neutropènia esplènica primària (D73.81)

 D73.2 Esplenomegàlia congestiva crònica
 D73.3 Abscés esplènic
 D73.4 Quist esplènic
 D73.5 Infart esplènic

  Ruptura esplènica no traumàtica
Torsió esplènica

  Exclou 1: ruptura de melsa per paludisme causat per Plasmodium vivax (B51.0)
ruptura de melsa traumàtica (S36.03-)

 D73.8 Altres tipus d'esplenopatia
  D73.81 Esplenomegàlia neutropènica
   Malaltia de Werner-Schultz
  D73.89 Altres tipus d'esplenopatia

   
Fibrosi esplènica NE
Periesplenitis
Esplenitis NE

 D73.9 Esplenopatia no especificada
D74 Metahemoglobinèmia
 D74.0 Metahemoglobinèmia congènita

  
Deficiència congènita de NADH-metahemoglobina-reductasa
Malaltia de l'hemoglobina M [Hb-M]
Metahemoglobinèmia hereditària

 D74.8 Altres tipus de metahemoglobinèmia

  Metahemoglobinèmia adquirida (amb sulfohemoglobinèmia)
Metahemoglobinèmia tòxica

 D74.9 Metahemoglobinèmia no especificada
D75 Altres malalties i malalties no especificades de la sang i els òrgans hematopoètics

 

Exclou 2: adenopatia (R59.-)
hipergammaglobulinèmia NE (D89.2)
limfadenitis aguda (L04.-)
limfadenitis crònica (I88.1)
limfadenitis mesentèrica (aguda) (crònica) (I88.0)
limfadenitis NE (I88.9)

 D75.0 Eritrocitosi familiar

  Policitèmia benigna
Policitèmia familiar

  Exclou 1: ovalocitosi hereditària (D58.1)
 D75.1 Policitèmia secundària

  

Policitèmia adquirida
Policitèmia emocional
Eritrocitosi NE
Policitèmia hipoxèmica
Policitèmia nefrogènica
Policitèmia causada per eritropoetina
Policitèmia causada per disminució del volum plasmàtic
Policitèmia causada per gran altitud
Policitèmia causada per estrès
Policitèmia NE
Policitèmia relativa

  Exclou 1: policitèmia del nadó (P61.1)
policitèmia vera (D45)

 D75.8 Altres malalties especificades de la sang i els òrgans hematopoètics
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  D75.81 Mielofibrosi

   Mielofibrosi NE
Mielofibrosi secundària NE

   Codifiqueu
primer:

el trastorn subjacent, com ara:
neoplàsia maligna de mama (C50.-)

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac
(T45.1X5)
codi, si escau, per a síndrome mielodisplàstica relacionada amb teràpia
associada (D46.-)

   

Exclou 1: anèmia leucoeritroblàstica (D61.82)
anèmia mieloptísica (D61.82)
mielofibrosi aguda (C94.4-)
mielofibrosi amb metaplàsia mieloide (D47.4)
mielofibrosi idiopàtica (D47.1)
mielofibrosi primària (D47.1)
mieloptisi (D61.82)

  D75.82 Trombocitopènia induïda per heparina (TIH)
  D75.89 Altres malalties especificades de la sang i els òrgans hematopoètics
 D75.9 Malaltia de la sang i els òrgans hematopoètics no especificada
 D75.A Deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) sense anèmia
  Exclou 1: deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) amb anèmia (D55.0)
D76 Altres malalties especificades amb participació de teixit limforeticular i reticulohistiocític

 

Exclou 1: granuloma eosinofílic (C96.6)
histiocitosi de cèl·lules de Langerhans NE (C96.6)
histiocitosi maligna (C96.A)
histiocitosi multifocal de cèl·lules de Langerhans (C96.5)
histiocitosi unifocal de cèl·lules de Langerhans (C96.6)
histiocitosi X multifocal (C96.5)
histiocitosi X unifocal (C96.6)
malaltia de (Abt-) Letterer-Siwe (C96.0)
malaltia de Hand-Schüller-Christian (C96.5)
reticuloendoteliosi leucèmica (C91.4-)
reticuloendoteliosi no lipídica (C96.0)
reticulosi lipomelanòtica (I89.8)
reticulosi maligna (C86.0)
reticulosi medul·lar histiocítica (C96.9)
sarcoma histiocític (C96.A)

 D76.1 Limfohistiocitosi hemofagocítica

  Reticulosi hemofagocítica familiar
Histiocitosi de fagòcits mononuclears

 D76.2 Síndrome hemofagocítica associada a infecció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la malaltia o l'agent infecciosos

 D76.3 Altres síndromes d'histiocitosi

  
Reticulohistiocitoma (cèl·lules gegants)
Histiocitosi sinusal amb limfadenopatia massiva
Xantogranuloma

D77 Altres trastorns de la sang i els òrgans hematopoètics en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
carència de vitamina C (E54)
equinococcosi (B67.0-B67.9)
esquistosomosi [bilharziosi] (B65.0-B65.9)
paludisme [malària] (B50.0-B54)
sífilis congènita precoç (A50.0)

 
Exclou 1: esplenitis, esplenomegàlia en sífilis tardana (A52.79)

esplenitis, esplenomegàlia en tuberculosi (A18.85)
ruptura de melsa per paludisme causat per Plasmodium vivax (B51.0)

Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de melsa (D78)
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D78 Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de melsa
 D78.0 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de melsa que compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris de melsa causats per punció o laceració
accidentals durant un procediment (D78.1-)

  D78.01 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de melsa que compliquen un procediment a
la melsa

  D78.02 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de melsa que compliquen un altre
procediment

 D78.1 Punció o laceració accidentals de melsa durant un procediment
  D78.11 Punció o laceració accidentals de melsa durant un procediment a la melsa
  D78.12 Punció o laceració accidentals de melsa durant un altre procediment
 D78.2 Hemorràgia postprocedimental de melsa consecutiva a un procediment
  D78.21 Hemorràgia postprocedimental de melsa consecutiva a un procediment a la melsa
  D78.22 Hemorràgia postprocedimental de melsa consecutiva a un altre procediment
 D78.3 Hematoma i seroma postprocedimentals de melsa consecutius a un procediment
  D78.31 Hematoma postprocedimental de melsa consecutiu a un procediment a la melsa
  D78.32 Hematoma postprocedimental de melsa consecutiu a un altre procediment
  D78.33 Seroma postprocedimental de melsa consecutiu a un procediment a la melsa
  D78.34 Seroma postprocedimental de melsa consecutiu a un altre procediment
 D78.8 Altres complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de melsa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

  D78.81 Altres complicacions intraoperatòries de melsa
  D78.89 Altres complicacions postprocedimentals de melsa
Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D80-D89)
Inclou: defectes en el sistema del complement

sarcoïdosi
trastorns d'immunodeficiència, excepte malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]

Exclou 1: malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE (M35.9)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears (D71)

D80 Immunodeficiència amb predomini de defectes d'anticossos
 D80.0 Hipogammaglobulinèmia hereditària

  Agammaglobulinèmia autosòmica recessiva (tipus suís)
Agammaglobulinèmia lligada al cromosoma X [Bruton] (amb deficiència de l'hormona del creixement)

 D80.1 Hipogammaglobulinèmia no familiar

  
Agammaglobulinèmia amb limfòcits B portadors d'immunoglobulina
Agammaglobulinèmia variable comuna
Hipogammaglobulinèmia NE

 D80.2 Deficiència selectiva d'immunoglobulina A [IgA]
 D80.3 Deficiència selectiva de subclasses d'immunoglobulina G [IgG]
 D80.4 Deficiència selectiva d'immunoglobulina M [IgM]
 D80.5 Immunodeficiència amb augment d'immunoglobulina M [IgM]

 D80.6 Deficiència d'anticossos amb immunoglobulines quasi normals o amb
hiperimmunoglobulinèmia

 D80.7 Hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància
 D80.8 Altres tipus d'immunodeficiència amb predomini de defectes d'anticossos
  Deficiència de la cadena lleugera kappa
 D80.9 Immunodeficiència amb predomini de defectes d'anticossos no especificada
D81 Immunodeficiències combinades
 Exclou 1: agammaglobulinèmia autosòmica recessiva (tipus suís) (D80.0)
 D81.0 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb disgènesi reticular
 D81.1 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb nombre baix de limfòcits T i B
 D81.2 Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb nombre baix o normal de limfòcits B
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 D81.3 Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA]
  D81.30 Deficiència d'adenosina-desaminasa no especificada
   Deficiència d'ADA NE

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

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

  D81.32 Deficiència d'adenosina-desaminasa 2

   Deficiència d'ADA2
Deficiència d'adenosina-desaminasa tipus 2

   
Codifiqueu
també:

si escau, qualsevol manifestació associada, com ara:
accident vascular cerebral (I63.-)
poliarteritis nodosa (M30.0)

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

   

Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, NE
Deficiència parcial d'adenosina-desaminasa (tipus 1)
Deficiència parcial d'ADA (tipus 1)
Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, sense SCID
Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA] tipus 1, sense immunodeficiència combinada
greu

 D81.4 Síndrome de Nezelof
 D81.5 Deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa [PNP]
 D81.6 Deficiència de complex d'histocompatibilitat principal de classe I
  Síndrome del limfòcit nu
 D81.7 Deficiència de complex d'histocompatibilitat principal de classe II
 D81.8 Altres tipus d'immunodeficiència combinada
  D81.81 Deficiència de carboxilasa dependent de biotina
   Deficiència múltiple de carboxilasa

   Exclou 1: deficiència de carboxilasa dependent de biotina causada per carència
dietètica de biotina (E53.8)

   D81.810 Deficiència de biotinidasa
   D81.818 Altres tipus de deficiència de carboxilasa dependent de biotina

    Deficiència d'holocarboxilasa-sintetasa
Altres deficiències múltiples de carboxilasa

   D81.819 Deficiència de carboxilasa dependent de biotina no especificada
    Deficiència múltiple de carboxilasa no especificada
  D81.89 Altres tipus d'immunodeficiència combinada
 D81.9 Immunodeficiència combinada no especificada
  Trastorn d'immunodeficiència combinada greu [SCID] NE
D82 Immunodeficiència associada a altres defectes majors
 Exclou 1: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3)
 D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich
  Immunodeficiència amb trombocitopènia i èczema
 D82.1 Síndrome de Di George

  
Síndrome de la bossa faríngia
Alimfoplàsia tímica
Aplàsia o hipoplàsia tímiques amb immunodeficiència

 D82.2 Immunodeficiència amb nanisme d'extremitats curtes
 D82.3 Immunodeficiència consecutiva a resposta defectiva hereditària al virus d'Epstein-Barr
  Malaltia limfoproliferativa lligada al cromosoma X
 D82.4 Síndrome d'hiperimmunoglobulinèmia E [IgE]
 D82.8 Immunodeficiència associada a altres defectes majors especificats
 D82.9 Immunodeficiència associada a un defecte major no especificat
D83 Immunodeficiència comuna variable

 D83.0 Immunodeficiència comuna variable amb predomini d'anomalies en el nombre i la funció dels
limfòcits B
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 D83.1 Immunodeficiència comuna variable amb predomini de trastorns immunoreguladors dels
limfòcits T

 D83.2 Immunodeficiència comuna variable amb autoanticossos contra els limfòcits B o T
 D83.8 Altres tipus d'immunodeficiència comuna variable
 D83.9 Immunodeficiència comuna variable no especificada
D84 Altres tipus d'immunodeficiència
 D84.0 Defecte de l'antigen-1 associat a la funció limfocitària [LFA-1]
 D84.1 Defectes en el sistema del complement
  Deficiència de l'inhibidor de la C1-esterasa [C1-INH]
 D84.8 Altres tipus especificats d'immunodeficiència
  D84.81 Immunodeficiència causada per afeccions classificades en un altre lloc

   

Codifiqueu
primer:

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

   
Exclou 1: determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari (D80-D83,

D84.0, D84.1, D84.9)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)

  D84.82 Immunodeficiència causada per fàrmacs i causes externes
   D84.821 Immunodeficiència causada per fàrmacs
    Immunodeficiència causada per medicació (actual o passada)

    
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)

    

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a medicació, fàrmac o tractament
farmacològic a llarg termini (actual) associat, com ara:
altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini
(actual) (Z79.899)
tractament farmacològic a llarg termini (actual) amb
esteroides sistèmics (Z79.52)

   D84.822 Immunodeficiència causada per causes externes

    Codifiqueu
també:

si escau, el procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a causa externa, com ara:
exposició a radiació ionitzant (W88)

  D84.89 Altres tipus d'immunodeficiència
 D84.9 Immunodeficiència no especificada

  
Immunocompromès NE
Immunodeficient NE
Immunosuprimit NE

D86 Sarcoïdosi
 D86.0 Sarcoïdosi pulmonar
 D86.1 Sarcoïdosi ganglionar
 D86.2 Sarcoïdosi pulmonar amb sarcoïdosi ganglionar
 D86.3 Sarcoïdosi cutània
 D86.8 Sarcoïdosi d'altres localitzacions
  D86.81 Meningitis per sarcoïdosi
  D86.82 Paràlisi de múltiples nervis cranials en sarcoïdosi
  D86.83 Iridociclitis per sarcoïdosi
  D86.84 Pielonefritis per sarcoïdosi
   Nefropatia tubulointersticial en sarcoïdosi
  D86.85 Miocarditis per sarcoïdosi
  D86.86 Artropatia per sarcoïdosi
   Poliartritis en sarcoïdosi
  D86.87 Miositis per sarcoïdosi
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  D86.89 Sarcoïdosi d'altres localitzacions

   Granuloma hepàtic
Febre uveoparotídia [Heerfordt]

 D86.9 Sarcoïdosi no especificada
D89 Altres trastorns que afecten el mecanisme immunitari no classificats a cap altre lloc

 Exclou 1: gammapatia monoclonal (de significat indeterminat) (D47.2)
hiperglobulinèmia NE (R77.1)

 Exclou 2: fallida i rebuig de trasplantament (T86.-)
 D89.0 Hipergammaglobulinèmia policlonal

  Púrpura hipergammaglobulinèmica benigna
Gammapatia policlonal NE

 D89.1 Crioglobulinèmia

  

Púrpura crioglobulinèmica
Vasculitis crioglobulinèmica
Crioglobulinèmia essencial
Crioglobulinèmia idiopàtica
Crioglobulinèmia mixta
Crioglobulinèmia primària
Crioglobulinèmia secundària

 D89.2 Hipergammaglobulinèmia no especificada
 D89.3 Síndrome de reconstitució immunològica
  Síndrome inflamatòria de reconstitució immunològica [IRIS]

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 D89.4 Síndrome de l'activació mastocitària i trastorns relacionats

  

Exclou 1: altres tipus de neoplàsia de mastòcits de comportament incert (D47.09)
leucèmia de mastòcits (C94.3-)
mastocitoma maligne (C96.29)
mastocitoma NE (D47.09)
mastocitosi cutània (no congènita) (D47.01)
mastocitosi cutània congènita (Q82.2)
mastocitosi sistèmica (indolent) (D47.02)
mastocitosi sistèmica agressiva (C96.21)
mastocitosi sistèmica associada a malaltia hematològica clonal de llinatge no
mastocitari (MS-AMHNM) (D47.02)
neoplàsia maligna de mastòcits [cèl·lules encebades] (C96.2-)
sarcoma de mastòcits (C96.22)

  D89.40 Activació mastocitària no especificada

   Síndrome de l'activació mastocitària NE
Trastorn de l'activació mastocitària no especificat

  D89.41 Síndrome de l'activació mastocitària monoclonal
  D89.42 Síndrome de l'activació mastocitària idiopàtica
  D89.43 Activació mastocitària secundària
   Síndrome de l'activació mastocitària secundària

   Codifiqueu
també:

l'etiologia subjacent, si es coneix

  D89.49 Altres trastorns de l'activació mastocitària
   Altres síndromes de l'activació mastocitària
 D89.8 Altres trastorns especificats que afecten el mecanisme immunitari no classificats a cap altre lloc
  D89.81 Malaltia de l'empelt contra l'hoste

   
Codifiqueu
primer:

la causa subjacent, com ara:
les complicacions de transfusió de sang (T80.89)
les complicacions d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les manifestacions associades, com ara:
bilirubina elevada (R17)
caiguda de cabells o pèls (L65.9)
dermatitis descamativa (L30.8)
diarrea (R19.7)
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   D89.810 Malaltia de l'empelt contra l'hoste aguda
   D89.811 Malaltia de l'empelt contra l'hoste crònica
   D89.812 Malaltia de l'empelt contra l'hoste crònica aguditzada
   D89.813 Malaltia de l'empelt contra l'hoste no especificada
  D89.82 Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària [SLPA]
  D89.83 Síndrome d'alliberament de citocines

   

Codifiqueu
primer:

la causa subjacent, com ara:
complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica
(T80.89-)
complicacions d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les manifestacions associades

   D89.831 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 1
   D89.832 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 2
   D89.833 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 3
   D89.834 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 4
   D89.835 Síndrome d'alliberament de citocines, grau 5
   D89.839 Síndrome d'alliberament de citocines, grau no especificat

  D89.89 Altres trastorns especificats que afecten el mecanisme immunitari no classificats a
cap altre lloc

   Exclou 1: malaltia pel virus de la immunodeficiència humana (B20)
 D89.9 Trastorn que afecta el mecanisme immunitari no especificat
  Malaltia immunitària NE
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Capítol 4
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E89)
Nota: Totes les neoplàsies, tant si són funcionalment actives com si no ho són, es classifiquen al capítol 2. Empreu els codis
adequats d'aquest capítol (és a dir, E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) com a codis addicionals per a indicar o bé l'activitat funcional
tant de les neoplàsies com del teixit endocrí ectòpic o bé la hiperfunció i la hipofunció de les glàndules endocrines associades a les
neoplàsies i a altres afeccions classificades en un altre lloc.
Exclou 1: trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del nadó (P70-P74)
Aquest capítol conté els blocs següents:
E00-E07 Trastorns de la glàndula tiroide
E08-E13 Diabetis mellitus
E15-E16 Altres trastorns de la regulació de la glucosa i la secreció pancreàtica interna
E20-E35 Trastorns d'altres glàndules endocrines
E36 Complicacions intraoperatòries del sistema endocrí
E40-E46 Malnutrició
E50-E64 Altres tipus de carència nutricional
E65-E68 Sobrepès, obesitat i altres tipus d'hiperalimentació
E70-E88 Trastorns metabòlics
E89 Complicacions i trastorns endocrins i metabòlics postprocedimentals no classificats a cap altre lloc
J99 trastorn respiratori relacionat amb la deficiència de plasminogen
Trastorns de la glàndula tiroide (E00-E07)
E00 Síndrome congènita de dèficit de iode

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (F70-F79) per a identificar les discapacitats intel·lectuals associades

 Exclou 1: hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode (E02)
 E00.0 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus neurològic
  Cretinisme endèmic, tipus neurològic
 E00.1 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus mixedematós

  Cretinisme hipotiroidal endèmic
Cretinisme endèmic, tipus mixedematós

 E00.2 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus mixt
  Cretinisme endèmic, tipus mixt
 E00.9 Síndrome congènita de dèficit de iode, tipus no especificat

  Hipotiroïdisme congènit per dèficit de iode NE
Cretinisme endèmic NE

E01 Trastorns tiroidals relacionats amb el dèficit de iode i afeccions semblants

 Exclou 1: hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode (E02)
síndrome congènita de dèficit de iode (E00.-)

 E01.0 Goll difús (endèmic) relacionat amb el dèficit de iode
 E01.1 Goll multinodular (endèmic) relacionat amb el dèficit de iode
  Goll nodular relacionat amb el dèficit de iode
 E01.2 Goll (endèmic) relacionat amb el dèficit de iode no especificat
  Goll endèmic NE
 E01.8 Altres trastorns tiroidals relacionats amb el dèficit de iode i afeccions semblants
  Hipotiroïdisme adquirit per dèficit de iode NE
E02 Hipotiroïdisme subclínic per dèficit de iode
E03 Altres tipus d'hipotiroïdisme

 Exclou 1: dèficit de iode relacionat amb l'hipotiroïdisme (E00-E02)
hipotiroïdisme postprocedimental (E89.0)

 E03.0 Hipotiroïdisme congènit amb goll difús

  Goll parenquimàtic congènit (no tòxic)
Goll congènit (no tòxic) NE

  Exclou 1: goll congènit transitori amb normofunció (P72.0)
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 E03.1 Hipotiroïdisme congènit sense goll

  
Aplàsia de tiroide (amb mixedema)
Atròfia congènita de la tiroide
Hipotiroïdisme congènit NE

 E03.2 Hipotiroïdisme causat per fàrmacs i altres substàncies exògenes

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E03.3 Hipotiroïdisme postinfecciós
 E03.4 Atròfia de la tiroide (adquirida)
  Exclou 1: atròfia congènita de la tiroide (E03.1)
 E03.5 Coma mixedematós
 E03.8 Altres tipus especificats d'hipotiroïdisme
 E03.9 Hipotiroïdisme no especificat
  Mixedema NE
E04 Altres tipus de goll no tòxic

 Exclou 1: goll congènit (NE) (difús) (parenquimàtic) (E03.0)
goll relacionat amb el dèficit de iode (E00-E02)

 E04.0 Goll difús no tòxic

  Goll no tòxic difús (col·loidal)
Goll no tòxic simple

 E04.1 Nòdul tiroidal solitari no tòxic

  
Nòdul col·loidal (quístic) (tiroidal)
Goll uninodular no tòxic
Nòdul tiroidal (quístic) NE

 E04.2 Goll multinodular no tòxic

  Goll quístic NE
Goll (quístic) multinodular NE

 E04.8 Altres tipus especificats de goll no tòxic
 E04.9 Goll no tòxic no especificat

  Goll NE
Goll nodular (no tòxic) NE

E05 Tirotoxicosi [hipertiroïdisme]

 Exclou 1: tiroïditis crònica amb tirotoxicosi transitòria (E06.2)
tirotoxicosi neonatal (P72.1)

 E05.0 Tirotoxicosi amb goll difús

  
Goll exoftàlmic o tòxic NE
Malaltia de Graves
Goll tòxic difús

  E05.00 Tirotoxicosi amb goll difús, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.01 Tirotoxicosi amb goll difús, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.1 Tirotoxicosi amb nòdul tiroidal solitari tòxic
  Tirotoxicosi amb goll tòxic uninodular
  E05.10 Tirotoxicosi amb nòdul tiroidal solitari tòxic, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.11 Tirotoxicosi amb nòdul tiroidal solitari tòxic, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.2 Tirotoxicosi amb goll multinodular tòxic
  Goll nodular tòxic NE
  E05.20 Tirotoxicosi amb goll multinodular tòxic, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.21 Tirotoxicosi amb goll multinodular tòxic, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.3 Tirotoxicosi produïda per teixit tiroidal ectòpic
  E05.30 Tirotoxicosi produïda per teixit tiroidal ectòpic, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.31 Tirotoxicosi produïda per teixit tiroidal ectòpic, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.4 Tirotoxicosi factícia
  E05.40 Tirotoxicosi factitia, sense crisi ni tempesta tirotòxica
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  E05.41 Tirotoxicosi factitia, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.8 Altres tipus de tirotoxicosi
  Sobreproducció d'hormona estimulant de la tiroide
  E05.80 Altres tipus de tirotoxicosi, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.81 Altres tipus de tirotoxicosi, amb crisi o tempesta tirotòxica
 E05.9 Tirotoxicosi no especificada
  Hipertiroïdisme NE
  E05.90 Tirotoxicosi no especificada, sense crisi ni tempesta tirotòxica
  E05.91 Tirotoxicosi no especificada, amb crisi o tempesta tirotòxica
E06 Tiroïditis
 Exclou 1: tiroïditis postpart (O90.5)
 E06.0 Tiroïditis aguda

  
Abscés de la tiroide
Tiroïditis piògena
Tiroïditis supurativa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 E06.1 Tiroïditis subaguda

  

tiroïditis de Quervain
Tiroïditis de cèl·lules gegants
Tiroïditis granulomatosa
Tiroïditis no supurativa
Tiroïditis vírica

  Exclou 1: tiroïditis autoimmunitària (E06.3)
 E06.2 Tiroïditis crònica amb tirotoxicosi transitòria
  Exclou 1: tiroïditis autoimmunitària (E06.3)
 E06.3 Tiroïditis autoimmunitària

  

Tiroïditis de Hashimoto
Hashitoxicosi (transitòria)
Goll limfoadenoide
Tiroïditis limfocítica
Estruma limfomatós

 E06.4 Tiroïditis induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E06.5 Altres tipus de tiroïditis crònica

  

Tiroïditis fibrosa crònica
Tiroïditis crònica NE
Tiroïditis llenyosa
Tiroïditis de Riedel

 E06.9 Tiroïditis no especificada
E07 Altres trastorns de la tiroide
 E07.0 Hipersecreció de calcitonina

  Hiperplàsia tiroidal de cèl·lules C
Hipersecreció de tirocalcitonina

 E07.1 Goll dishormonogènic

  Goll dishormonogènic familiar
Síndrome de Pendred

  Exclou 1: goll congènit transitori amb normofunció (P72.0)
 E07.8 Altres trastorns especificats de la tiroide
  E07.81 Síndrome del malalt eutiroidal
   Síndrome del malalt eutiroidal
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  E07.89 Altres trastorns especificats de la tiroide

   
Anomalia de la globulina conjugadora de tiroxina (TBG)
Hemorràgia de la tiroide
Infart de la tiroide

 E07.9 Trastorn de la tiroide no especificat
Diabetis mellitus (E08-E13)
E08 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent

 

Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, com ara:
fibrosi quística (E84.-)
malnutrició (E40-E46)
neoplàsia maligna (C00-C96)
pancreatitis i altres malalties del pàncrees (K85-K86.-)
rubèola congènita (P35.0)
síndrome de Cushing (E24.-)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el control mitjançant:
antidiabètics orals (Z79.84)
hipoglucemiants orals (Z79.84)
insulina (Z79.4)

 

Exclou 1: diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus de tipus 1 (E10.-)
diabetis mellitus de tipus 2 (E11.-)
diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques (E09.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)
diabetis mellitus postpancreatectomia (E13.-)
diabetis mellitus postprocedimental (E13.-)
diabetis mellitus secundària NCAL (E13.-)

 E08.0 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hiperosmolaritat

  E08.00 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hiperosmolaritat, sense coma
hiperglucèmic hiperosmolar no cetòtic (CHHNC)

  E08.01 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hiperosmolaritat, amb coma
 E08.1 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb cetoacidosi
  E08.10 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb cetoacidosi, sense coma
  E08.11 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb cetoacidosi, amb coma
 E08.2 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions renals
  E08.21 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb nefropatia diabètica

   
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb glomeruloesclerosi intercapil·lar
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb glomerulonefrosi intracapil·lar
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb malaltia de Kimmelstiel-Wilson

  E08.22 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb malaltia renal crònica
diabètica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)

  E08.29 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions renals
diabètiques

   Degeneració tubular renal en diabetis mellitus causada per afecció subjacent
 E08.3 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions oftàlmiques

  E08.31 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica no
especificada

   E08.311 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no especificada, amb edema macular

   E08.319 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no especificada, sense edema macular
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  E08.32 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica no
proliferativa lleu

   

Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica no proliferativa
NE
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E08.32 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E08.321 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa lleu, amb edema macular

   E08.329 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa lleu, sense edema macular

  E08.33 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica no
proliferativa moderada

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E08.33 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E08.331 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa moderada, amb edema macular

   E08.339 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa moderada, sense edema macular

  E08.34 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica no
proliferativa greu

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E08.34 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E08.341 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa greu, amb edema macular

   E08.349 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica no proliferativa greu, sense edema macular

  E08.35 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia diabètica
proliferativa

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E08.35 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E08.351 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa, amb edema macular

   E08.352
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa i despreniment de retina per tracció amb
afectació macular

   E08.353
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa i despreniment de retina per tracció sense
afectació macular

   E08.354
Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa amb combinació de despreniment de retina per
tracció i despreniment de retina regmatogènic

   E08.355 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa estable

   E08.359 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb retinopatia
diabètica proliferativa, sense edema macular

  E08.36 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb cataracta diabètica
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  E08.37 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb edema macular diabètic resolt
després de rebre tractament

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi E08.37 per a designar la
lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

  E08.39 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions
oftàlmiques diabètiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
glaucoma diabètic (H40-H42)

 E08.4 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions neurològiques

  E08.40 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb neuropatia diabètica no
especificada

  E08.41 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb mononeuropatia diabètica
  E08.42 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb polineuropatia diabètica
   Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb neuràlgia diabètica

  E08.43 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb (poli)neuropatia autonòmica
diabètica

   Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb gastroparèsia diabètica
  E08.44 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb amiotròfia diabètica

  E08.49 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions
neurològiques diabètiques

 E08.5 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions circulatòries

  E08.51 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb angiopatia perifèrica
diabètica, sense gangrena

  E08.52 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb angiopatia perifèrica
diabètica, amb gangrena

   Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb gangrena diabètica

  E08.59 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions
circulatòries

 E08.6 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions especificades
  E08.61 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb artropatia diabètica

   E08.610 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb artropatia
neuropàtica diabètica

    Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb articulacions de Charcot

   E08.618 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres artropaties
diabètiques

  E08.62 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions cutànies

   E08.620 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb dermatitis
diabètica

    Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb necrobiosi lipoidal
diabètica

   E08.621 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb úlcera de peu

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.4-,
L97.5-)

   E08.622 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres úlceres
cutànies

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.1-L97.9,
L98.41-L98.49)

   E08.628 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres
complicacions cutànies

  E08.63 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions orals
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   E08.630 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb malaltia
periodòntica

   E08.638 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres
complicacions orals

  E08.64 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hipoglucèmia

   E08.641 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hipoglucèmia,
amb coma

   E08.649 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hipoglucèmia,
sense coma

  E08.65 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb hiperglucèmia

  E08.69 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb altres complicacions
especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 E08.8 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent amb complicacions no especificades
 E08.9 Diabetis mellitus causada per afecció subjacent sense complicacions
E09 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques

 Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè caràcter 1-4 o 6)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el control mitjançant:
antidiabètics orals (Z79.84)
hipoglucemiants orals (Z79.84)
insulina (Z79.4)
codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè o sisè
caràcter 5)

 

Exclou 1: diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-)
diabetis mellitus de tipus 1 (E10.-)
diabetis mellitus de tipus 2 (E11.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)
diabetis mellitus postpancreatectomia (E13.-)
diabetis mellitus postprocedimental (E13.-)
diabetis mellitus secundària NCAL (E13.-)

 E09.0 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb hiperosmolaritat

  E09.00 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
hiperosmolaritat, sense coma hiperglucèmic hiperosmolar no cetòtic (CHHNC)

  E09.01 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
hiperosmolaritat, amb coma

 E09.1 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb cetoacidosi

  E09.10 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb cetoacidosi,
sense coma

  E09.11 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb cetoacidosi,
amb coma

 E09.2 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions renals

  E09.21 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb nefropatia
diabètica

   

Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb glomeruloesclerosi
intercapil·lar
Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb glomerulonefrosi
intracapil·lar
Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb malaltia de
Kimmelstiel-Wilson

  E09.22 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb malaltia renal
crònica diabètica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)
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  E09.29 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb altres
complicacions renals diabètiques

   Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb degeneració tubular
renal

 E09.3 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions oftàlmiques

  E09.31 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia
diabètica no especificada

   E09.311 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no especificada, amb edema macular

   E09.319 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no especificada, sense edema macular

  E09.32 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia
diabètica no proliferativa lleu

   

Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia diabètica
no proliferativa NE
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E09.32 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E09.321 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa lleu, amb edema macular

   E09.329 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa lleu, sense edema macular

  E09.33 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia
diabètica no proliferativa moderada

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E09.33 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E09.331 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa moderada, amb edema macular

   E09.339 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa moderada, sense edema macular

  E09.34 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia
diabètica no proliferativa greu

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E09.34 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E09.341 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa greu, amb edema macular

   E09.349 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica no proliferativa greu, sense edema macular

  E09.35 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb retinopatia
diabètica proliferativa

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E09.35 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E09.351 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa, amb edema macular

   E09.352
Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa i despreniment de retina per tracció
amb afectació macular
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   E09.353
Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa i despreniment de retina per tracció
sense afectació macular

   E09.354
Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa amb combinació de despreniment de
retina per tracció i despreniment de retina regmatogènic

   E09.355 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa estable

   E09.359 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
retinopatia diabètica proliferativa, sense edema macular

  E09.36 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb cataracta
diabètica

  E09.37 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb edema macular
diabètic resolt després de rebre tractament

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi E09.37 per a designar la
lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

  E09.39 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb altres
complicacions oftàlmiques diabètiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
glaucoma diabètic (H40-H42)

 E09.4 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques

  E09.40 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb neuropatia diabètica no especificada

  E09.41 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb mononeuropatia diabètica

  E09.42 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb polineuropatia diabètica

   Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb neuràlgia diabètica

  E09.43 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb (poli)neuropatia autonòmica diabètica

   Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb gastroparèsia
diabètica

  E09.44 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb amiotròfia diabètica

  E09.49 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
neurològiques, amb altres complicacions neurològiques diabètiques

 E09.5 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions circulatòries

  E09.51 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb angiopatia
perifèrica diabètica, sense gangrena

  E09.52 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb angiopatia
perifèrica diabètica, amb gangrena

   Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb gangrena diabètica

  E09.59 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb altres
complicacions circulatòries

 E09.6 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb altres complicacions
especificades

  E09.61 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb artropatia
diabètica

   E09.610 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
artropatia neuropàtica diabètica

    Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
articulacions de Charcot

   E09.618 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
altres artropaties diabètiques
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  E09.62 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
cutànies

   E09.620 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
dermatitis diabètica

    Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
necrobiosi lipoidal diabètica

   E09.621 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
úlcera de peu

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.4-,
L97.5-)

   E09.622 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
altres úlceres cutànies

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.1-L97.9,
L98.41-L98.49)

   E09.628 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
altres complicacions cutànies

  E09.63 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions
orals

   E09.630 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
malaltia periodòntica

   E09.638 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
altres complicacions orals

  E09.64 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb hipoglucèmia

   E09.641 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
hipoglucèmia, amb coma

   E09.649 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb
hipoglucèmia, sense coma

  E09.65 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb hiperglucèmia

  E09.69 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb altres
complicacions especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 E09.8 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques amb complicacions no
especificades

 E09.9 Diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques sense complicacions
E10 Diabetis mellitus de tipus 1

 

Inclou: diabetis (mellitus) amb tendència a la cetosi
diabetis (mellitus) causada per destrucció autoimmunitària de cèl·lules beta dels illots pancreàtics
diabetis (mellitus) causada per procés autoimmunitari
diabetis (mellitus) d'inici juvenil
diabetis idiopàtica (mellitus)
diabetis làbil (mellitus)

 

Exclou 1: diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-)
diabetis mellitus de tipus 2 (E11.-)
diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques (E09.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)
diabetis mellitus postpancreatectomia (E13.-)
diabetis mellitus postprocedimental (E13.-)
diabetis mellitus secundària NCAL (E13.-)
hiperglucèmia NE (R73.9)

 E10.1 Diabetis mellitus de tipus 1 amb cetoacidosi
  E10.10 Diabetis mellitus de tipus 1 amb cetoacidosi, sense coma
  E10.11 Diabetis mellitus de tipus 1 amb cetoacidosi, amb coma
 E10.2 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions renals
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  E10.21 Diabetis mellitus de tipus 1 amb nefropatia diabètica

   
Diabetis mellitus de tipus 1 amb glomeruloesclerosi intercapil·lar
Diabetis mellitus de tipus 1 amb glomerulonefrosi intracapil·lar
Diabetis mellitus de tipus 1 amb malaltia de Kimmelstiel-Wilson

  E10.22 Diabetis mellitus de tipus 1 amb malaltia renal crònica diabètica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)

  E10.29 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions renals diabètiques
   Diabetis mellitus de tipus 1 amb degeneració tubular renal
 E10.3 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions oftàlmiques
  E10.31 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no especificada

   E10.311 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no especificada,
amb edema macular

   E10.319 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no especificada,
sense edema macular

  E10.32 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa lleu

   

Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa NE
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E10.32 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E10.321 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
lleu, amb edema macular

   E10.329 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
lleu, sense edema macular

  E10.33 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa moderada

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E10.33 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E10.331 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
moderada, amb edema macular

   E10.339 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
moderada, sense edema macular

  E10.34 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa greu

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E10.34 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E10.341 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
greu, amb edema macular

   E10.349 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica no proliferativa
greu, sense edema macular

  E10.35 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E10.35 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E10.351 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa, amb
edema macular

   E10.352 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa i
despreniment de retina per tracció amb afectació macular
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   E10.353 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa i
despreniment de retina per tracció sense afectació macular

   E10.354
Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa amb
combinació de despreniment de retina per tracció i despreniment de
retina regmatogènic

   E10.355 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa
estable

   E10.359 Diabetis mellitus de tipus 1 amb retinopatia diabètica proliferativa,
sense edema macular

  E10.36 Diabetis mellitus de tipus 1 amb cataracta diabètica

  E10.37 Diabetis mellitus de tipus 1 amb edema macular diabètic resolt després de rebre
tractament

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi E10.37 per a designar la
lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

  E10.39 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions oftàlmiques diabètiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
glaucoma diabètic (H40-H42)

 E10.4 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions neurològiques
  E10.40 Diabetis mellitus de tipus 1 amb neuropatia diabètica no especificada
  E10.41 Diabetis mellitus de tipus 1 amb mononeuropatia diabètica
  E10.42 Diabetis mellitus de tipus 1 amb polineuropatia diabètica
   Diabetis mellitus de tipus 1 amb neuràlgia diabètica
  E10.43 Diabetis mellitus de tipus 1 amb (poli)neuropatia autonòmica diabètica
   Diabetis mellitus de tipus 1 amb gastroparèsia diabètica
  E10.44 Diabetis mellitus de tipus 1 amb amiotròfia diabètica
  E10.49 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions neurològiques diabètiques
 E10.5 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions circulatòries
  E10.51 Diabetis mellitus de tipus 1 amb angiopatia perifèrica diabètica, sense gangrena
  E10.52 Diabetis mellitus de tipus 1 amb angiopatia perifèrica diabètica, amb gangrena
   Diabetis mellitus de tipus 1 amb gangrena diabètica
  E10.59 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions circulatòries
 E10.6 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions especificades
  E10.61 Diabetis mellitus de tipus 1 amb artropatia diabètica
   E10.610 Diabetis mellitus de tipus 1 amb artropatia neuropàtica diabètica
    Diabetis mellitus de tipus 1 amb articulacions de Charcot
   E10.618 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres artropaties diabètiques
  E10.62 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions cutànies
   E10.620 Diabetis mellitus de tipus 1 amb dermatitis diabètica
    Diabetis mellitus de tipus 1 amb necrobiosi lipoidal diabètica
   E10.621 Diabetis mellitus de tipus 1 amb úlcera de peu

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.4-,
L97.5-)

   E10.622 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres úlceres cutànies

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.1-L97.9,
L98.41-L98.49)

   E10.628 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions cutànies
  E10.63 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions orals
   E10.630 Diabetis mellitus de tipus 1 amb malaltia periodòntica
   E10.638 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions orals
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  E10.64 Diabetis mellitus de tipus 1 amb hipoglucèmia
   E10.641 Diabetis mellitus de tipus 1 amb hipoglucèmia, amb coma
   E10.649 Diabetis mellitus de tipus 1 amb hipoglucèmia, sense coma
  E10.65 Diabetis mellitus de tipus 1 amb hiperglucèmia
  E10.69 Diabetis mellitus de tipus 1 amb altres complicacions especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 E10.8 Diabetis mellitus de tipus 1 amb complicacions no especificades
 E10.9 Diabetis mellitus de tipus 1 sense complicacions
E11 Diabetis mellitus de tipus 2

 
Inclou: diabetis (mellitus) causada per defecte de secreció d'insulina

diabetis (mellitus) resistent a la insulina
diabetis NE

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el control mitjançant:
antidiabètics orals (Z79.84)
hipoglucemiants orals (Z79.84)
insulina (Z79.4)

 

Exclou 1: diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-)
diabetis mellitus de tipus 1 (E10.-)
diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques (E09.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)
diabetis mellitus postpancreatectomia (E13.-)
diabetis mellitus postprocedimental (E13.-)
diabetis mellitus secundària NCAL (E13.-)

 E11.0 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hiperosmolaritat

  E11.00 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hiperosmolaritat, sense coma hiperglucèmic
hiperosmolar no cetòtic (CHHNC)

  E11.01 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hiperosmolaritat, amb coma
 E11.1 Diabetis mellitus de tipus 2 amb cetoacidosi
  E11.10 Diabetis mellitus de tipus 2 amb cetoacidosi, sense coma
  E11.11 Diabetis mellitus de tipus 2 amb cetoacidosi, amb coma
 E11.2 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions renals
  E11.21 Diabetis mellitus de tipus 2 amb nefropatia diabètica

   
Diabetis mellitus de tipus 2 amb glomeruloesclerosi intercapil·lar
Diabetis mellitus de tipus 2 amb glomerulonefrosi intracapil·lar
Diabetis mellitus de tipus 2 amb malaltia de Kimmelstiel-Wilson

  E11.22 Diabetis mellitus de tipus 2 amb malaltia renal crònica diabètica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)

  E11.29 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions renals diabètiques
   Diabetis mellitus de tipus 2 amb degeneració tubular renal
 E11.3 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions oftàlmiques
  E11.31 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no especificada

   E11.311 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no especificada,
amb edema macular

   E11.319 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no especificada,
sense edema macular

  E11.32 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa lleu

   

Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa NE
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E11.32 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat
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   E11.321 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
lleu, amb edema macular

   E11.329 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
lleu, sense edema macular

  E11.33 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa moderada

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E11.33 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E11.331 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
moderada, amb edema macular

   E11.339 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
moderada, sense edema macular

  E11.34 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa greu

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E11.34 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E11.341 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
greu, amb edema macular

   E11.349 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica no proliferativa
greu, sense edema macular

  E11.35 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E11.35 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E11.351 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa, amb
edema macular

   E11.352 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa i
despreniment de retina per tracció amb afectació macular

   E11.353 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa i
despreniment de retina per tracció sense afectació macular

   E11.354
Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa amb
combinació de despreniment de retina per tracció i despreniment de
retina regmatogènic

   E11.355 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa
estable

   E11.359 Diabetis mellitus de tipus 2 amb retinopatia diabètica proliferativa,
sense edema macular

  E11.36 Diabetis mellitus de tipus 2 amb cataracta diabètica

  E11.37 Diabetis mellitus de tipus 2 amb edema macular diabètic resolt després de rebre
tractament

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi E11.37 per a designar la
lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

  E11.39 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions oftàlmiques diabètiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
glaucoma diabètic (H40-H42)

 E11.4 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions neurològiques
  E11.40 Diabetis mellitus de tipus 2 amb neuropatia diabètica no especificada
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  E11.41 Diabetis mellitus de tipus 2 amb mononeuropatia diabètica
  E11.42 Diabetis mellitus de tipus 2 amb polineuropatia diabètica
   Diabetis mellitus de tipus 2 amb neuràlgia diabètica
  E11.43 Diabetis mellitus de tipus 2 amb (poli)neuropatia autonòmica diabètica
   Diabetis mellitus de tipus 2 amb gastroparèsia diabètica
  E11.44 Diabetis mellitus de tipus 2 amb amiotròfia diabètica
  E11.49 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions neurològiques diabètiques
 E11.5 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions circulatòries
  E11.51 Diabetis mellitus de tipus 2 amb angiopatia perifèrica diabètica, sense gangrena
  E11.52 Diabetis mellitus de tipus 2 amb angiopatia perifèrica diabètica, amb gangrena
   Diabetis mellitus de tipus 2 amb gangrena diabètica
  E11.59 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions circulatòries
 E11.6 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions especificades
  E11.61 Diabetis mellitus de tipus 2 amb artropatia diabètica
   E11.610 Diabetis mellitus de tipus 2 amb artropatia neuropàtica diabètica
    Diabetis mellitus de tipus 2 amb articulacions de Charcot
   E11.618 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres artropaties diabètiques
  E11.62 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions cutànies
   E11.620 Diabetis mellitus de tipus 2 amb dermatitis diabètica
    Diabetis mellitus de tipus 2 amb necrobiosi lipoidal diabètica
   E11.621 Diabetis mellitus de tipus 2 amb úlcera de peu

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.4-,
L97.5-)

   E11.622 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres úlceres cutànies

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.1-L97.9,
L98.41-L98.49)

   E11.628 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions cutànies
  E11.63 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions orals
   E11.630 Diabetis mellitus de tipus 2 amb malaltia periodòntica
   E11.638 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions orals
  E11.64 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hipoglucèmia
   E11.641 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hipoglucèmia, amb coma
   E11.649 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hipoglucèmia, sense coma
  E11.65 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hiperglucèmia
  E11.69 Diabetis mellitus de tipus 2 amb altres complicacions especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 E11.8 Diabetis mellitus de tipus 2 amb complicacions no especificades
 E11.9 Diabetis mellitus de tipus 2 sense complicacions
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E13 Altres tipus especificats de diabetis mellitus

 

Inclou: diabetis mellitus causada per defectes genètics de la funció de les cèl·lules beta
diabetis mellitus causada per defectes genètics de l'acció de la insulina
diabetis mellitus postpancreatectomia
diabetis mellitus postprocedimental
diabetis mellitus secundària NCAL

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el control mitjançant:
antidiabètics orals (Z79.84)
hipoglucemiants orals (Z79.84)
insulina (Z79.4)

 

Exclou 1: diabetis (mellitus) causada per destrucció autoimmunitària de cèl·lules beta dels illots
pancreàtics (E10.-)
diabetis (mellitus) causada per procés autoimmunitari (E10.-)
diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-)
diabetis mellitus de tipus 1 (E10.-)
diabetis mellitus induïda per fàrmacs o substàncies químiques (E09.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)

 E13.0 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hiperosmolaritat

  E13.00 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hiperosmolaritat, sense coma
hiperglucèmic hiperosmolar no cetòtic (CHHNC)

   Exclou 2: diabetis mellitus de tipus 2 (E11.-)
  E13.01 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hiperosmolaritat, amb coma
 E13.1 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb cetoacidosi
  E13.10 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb cetoacidosi, sense coma
  E13.11 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb cetoacidosi, amb coma
 E13.2 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions renals
  E13.21 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb nefropatia diabètica

   
Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb glomeruloesclerosi intercapil·lar
Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb glomerulonefrosi intracapil·lar
Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb malaltia de Kimmelstiel-Wilson

  E13.22 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb malaltia renal crònica diabètica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)

  E13.29 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions renals
diabètiques

   Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb degeneració tubular renal
 E13.3 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions oftàlmiques

  E13.31 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica no
especificada

   E13.311 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no especificada, amb edema macular

   E13.319 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no especificada, sense edema macular

  E13.32 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica no
proliferativa lleu

   

Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica no proliferativa NE
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E13.32 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E13.321 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa lleu, amb edema macular

   E13.329 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa lleu, sense edema macular
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  E13.33 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica no
proliferativa moderada

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E13.33 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E13.331 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa moderada, amb edema macular

   E13.339 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa moderada, sense edema macular

  E13.34 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica no
proliferativa greu

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E13.34 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E13.341 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa greu, amb edema macular

   E13.349 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
no proliferativa greu, sense edema macular

  E13.35 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica proliferativa

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
E13.35 per a designar la lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

   E13.351 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa, amb edema macular

   E13.352 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa i despreniment de retina per tracció amb afectació macular

   E13.353
Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa i despreniment de retina per tracció sense afectació
macular

   E13.354
Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa amb combinació de despreniment de retina per tracció i
despreniment de retina regmatogènic

   E13.355 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa estable

   E13.359 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb retinopatia diabètica
proliferativa, sense edema macular

  E13.36 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb cataracta diabètica

  E13.37 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb edema macular diabètic resolt
després de rebre tractament

   

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi E13.37 per a designar la
lateralitat de la malaltia:
1 - ull dret
2 - ull esquerre
3 - bilateral
9 - ull no especificat

  E13.39 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions oftàlmiques
diabètiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
glaucoma diabètic (H40-H42)

 E13.4 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions neurològiques

  E13.40 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb neuropatia diabètica no
especificada
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  E13.41 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb mononeuropatia diabètica
  E13.42 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb polineuropatia diabètica
   Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb neuràlgia diabètica

  E13.43 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb (poli)neuropatia autonòmica
diabètica

   Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb gastroparèsia diabètica
  E13.44 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb amiotròfia diabètica

  E13.49 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions
neurològiques diabètiques

 E13.5 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions circulatòries

  E13.51 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb angiopatia perifèrica diabètica,
sense gangrena

  E13.52 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb angiopatia perifèrica diabètica,
amb gangrena

   Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb gangrena diabètica
  E13.59 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions circulatòries
 E13.6 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions especificades
  E13.61 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb artropatia diabètica

   E13.610 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb artropatia neuropàtica
diabètica

    Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb articulacions de Charcot

   E13.618 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres artropaties
diabètiques

  E13.62 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions cutànies
   E13.620 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb dermatitis diabètica
    Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb necrobiosi lipoidal diabètica
   E13.621 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb úlcera de peu

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.4-,
L97.5-)

   E13.622 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres úlceres
cutànies

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'úlcera (L97.1-L97.9,
L98.41-L98.49)

   E13.628 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions
cutànies

  E13.63 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions orals
   E13.630 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb malaltia periodòntica

   E13.638 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions
orals

  E13.64 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hipoglucèmia

   E13.641 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hipoglucèmia, amb
coma

   E13.649 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hipoglucèmia, sense
coma

  E13.65 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb hiperglucèmia

  E13.69 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb altres complicacions
especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 E13.8 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb complicacions no especificades
 E13.9 Altres tipus especificats de diabetis mellitus sense complicacions
Altres trastorns de la regulació de la glucosa i la secreció pancreàtica interna (E15-E16)
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E15 Coma hipoglucèmic no diabètic

 
Inclou: coma hipoglucèmic NE

coma insulínic induït per fàrmacs en no diabètics
hiperinsulinisme amb coma hipoglucèmic

E16 Altres trastorns de la secreció pancreàtica interna
 E16.0 Hipoglucèmia induïda per fàrmacs sense coma

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: diabetis amb hipoglucèmia sense coma (E09.649)
 E16.1 Altres tipus d'hipoglucèmia

  

Hiperinsulinisme funcional
Hipoglucèmia no hiperinsulinèmica funcional
Hiperinsulinisme NE
Hiperplàsia de cèl·lules beta dels illots pancreàtics NE

  
Exclou 1: diabetis amb hipoglucèmia (E08.649, E10.649, E11.649, E13.649)

hipoglucèmia en nadó de mare diabètica (P70.1)
hipoglucèmia neonatal (P70.4)

 E16.2 Hipoglucèmia no especificada
  Exclou 1: diabetis amb hipoglucèmia (E08.649, E10.649, E11.649, E13.649)
 E16.3 Augment de la secreció de glucagó
  Hiperplàsia de cèl·lules endocrines pancreàtiques amb sobreproducció de glucagó
 E16.4 Augment de la secreció de gastrina

  
Hipergastrinèmia
Hiperplàsia de cèl·lules endocrines pancreàtiques amb sobreproducció de gastrina
Síndrome de Zollinger-Ellison

 E16.8 Altres trastorns especificats de la secreció pancreàtica interna

  

Augment de la secreció del pàncrees endocrí d'hormona alliberadora d'hormona del creixement
Augment de la secreció del pàncrees endocrí de polipèptid pancreàtic
Augment de la secreció del pàncrees endocrí de somatostatina
Augment de la secreció del pàncrees endocrí de polipèptid intestinal vasoactiu

 E16.9 Trastorn de la secreció pancreàtica interna no especificat

  Hiperplàsia de cèl·lules dels illots NE
Hiperplàsia de cèl·lules endocrines pancreàtiques NE

Trastorns d'altres glàndules endocrines (E20-E35)
Exclou 1: galactorrea (N64.3)

ginecomàstia (N62)
E20 Hipoparatiroïdisme

 

Exclou 1: hipoparatiroïdisme neonatal transitori (P71.4)
hipoparatiroïdisme postprocedimental (E89.2)
síndrome de Di George (D82.1)
tetània NE (R29.0)

 E20.0 Hipoparatiroïdisme idiopàtic
 E20.1 Pseudohipoparatiroïdisme
 E20.8 Altres tipus d'hipoparatiroïdisme
 E20.9 Hipoparatiroïdisme no especificat
  Tetània paratiroidal
E21 Hiperparatiroïdisme i altres trastorns de la glàndula paratiroide

 

Exclou 1: hipercalcèmia hipocalciúrica familiar (E83.52)
hiperparatiroïdisme ectòpic (E34.2)
hipocalcèmia per avidesa òssia (E83.81)
osteomalàcia de l'adult (M83.-)
osteomalàcia infantil i juvenil (E55.0)

 E21.0 Hiperparatiroïdisme primari

  Hiperplàsia de paratiroide
Osteïtis fibrosa quística generalitzada [malaltia òssia de Von Recklinghausen]

 E21.1 Hiperparatiroïdisme secundari no classificat a cap altre lloc
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  Exclou 1: hiperparatiroïdisme secundari d'origen renal (N25.81)
 E21.2 Altres tipus d'hiperparatiroïdisme
  Hiperparatiroïdisme terciari

  Exclou 1: hipercalcèmia hipocalciúrica familiar (E83.52)
 E21.3 Hiperparatiroïdisme no especificat
 E21.4 Altres trastorns especificats de la glàndula paratiroide
 E21.5 Trastorn de la glàndula paratiroide no especificat
E22 Hiperfunció de la hipòfisi

 

Exclou 1: síndrome de Cushing (E24.-)
síndrome de Nelson (E24.1)
sobreproducció d'ACTH hipofítica (E24.0)
sobreproducció d'ACTH no associada a la malaltia de Cushing (E27.0)
sobreproducció d'hormona estimulant de la tiroide (E05.8-)

 E22.0 Acromegàlia i gigantisme hipofític
  Sobreproducció d'hormona del creixement

  

Exclou 1: augment de la secreció del pàncrees endocrí d'hormona alliberadora d'hormona del
creixement (E16.8)
estatura alta constitucional (E34.4)
gigantisme constitucional (E34.4)

 E22.1 Hiperprolactinèmia

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E22.2 Síndrome de secreció inapropiada d'hormona antidiürètica
 E22.8 Altres tipus d'hiperfunció de la hipòfisi
  Pubertat precoç central
 E22.9 Hiperfunció de la hipòfisi no especificada
E23 Hipofunció i altres trastorns de la hipòfisi
 Inclou: les afeccions enumerades, tant si el trastorn es produeix a la hipòfisi com a l'hipotàlem

 Exclou 1: hipopituïtarisme postprocedimental (E89.3)
 E23.0 Hipopituïtarisme

  

Síndrome de l'eunuc fèrtil
Hipogonadisme hipogonadotròfic
Deficiència idiopàtica de l'hormona del creixement
Deficiència aïllada de gonadotropina
Deficiència aïllada d'hormona del creixement
Deficiència aïllada de d'hormona de la hipòfisi
Síndrome de Kallmann
Nanisme de Lorain-Lévi
Necrosi de la hipòfisi (postpart)
Panhipopituïtarisme
Caquèxia hipofítica
Insuficiència hipofítica NE
Nanisme hipofític
Síndrome de Sheehan
Malaltia de Simmonds

 E23.1 Hipopituïtarisme induït per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E23.2 Diabetis insípida
  Exclou 1: diabetis insípida nefrogènica (N25.1)
 E23.3 Disfunció hipotalàmica no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: síndrome de Prader-Willi (Q87.11)
síndrome de Russell-Silver (Q87.19)
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 E23.6 Altres trastorns de la hipòfisi

  Abscés de la hipòfisi
Distròfia adiposogenital

 E23.7 Trastorn de la hipòfisi no especificat
E24 Síndrome de Cushing
 Exclou 1: hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0)
 E24.0 Malaltia de Cushing hipofiticodependent

  Sobreproducció d'ACTH hipofítica
Hipercorticalisme hipofíticodependent

 E24.1 Síndrome de Nelson
 E24.2 Síndrome de Cushing induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E24.3 Síndrome d'ACTH ectòpica
 E24.4 Pseudosíndrome de Cushing induïda per alcohol
 E24.8 Altres tipus de síndrome de Cushing
 E24.9 Síndrome de Cushing no especificada
E25 Trastorns adrenogenitals

 

Inclou: macrogenitosomia precoç masculina
precocitat sexual masculina amb hiperplàsia suprarenal
pseudohermafroditisme suprarenal femení
pseudopubertat precoç heterosexual femenina
pseudopubertat precoç isosexual masculina
síndromes adrenogenitals, virilitzants o feminitzants, tant si són adquirides com si són causades per
hiperplàsia suprarenal consecutiva a defectes enzimàtics congènits en la síntesi hormonal
virilització (femenina)

 Exclou 1: anomalies cromosòmiques (Q90-Q99)
sexe indeterminat i pseudohermafroditisme (Q56)

 E25.0 Trastorns adrenogenitals congènits associats a deficiència enzimàtica

  
Hiperplàsia suprarenal congènita
Deficiència de 21-hidroxilasa
Hiperplàsia suprarenal congènita amb pèrdua de sal

 E25.8 Altres trastorns adrenogenitals
  Trastorn adrenogenital idiopàtic

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E25.9 Trastorn adrenogenital no especificat
  Síndrome adrenogenital NE
E26 Hiperaldosteronisme
 E26.0 Hiperaldosteronisme primari
  E26.01 Síndrome de Conn

   Codifiqueu
també:

l'adenoma suprarenal (D35.0-)

  E26.02 Aldosteronisme remeiable amb glucocorticoides
   Aldosteronisme familiar de tipus I
  E26.09 Altres tipus d'hiperaldosteronisme primari
   Aldosteronisme primari causat per hiperplàsia suprarenal (bilateral)
 E26.1 Hiperaldosteronisme secundari
 E26.8 Altres tipus d'hiperaldosteronisme
  E26.81 Síndrome de Bartter
  E26.89 Altres tipus d'hiperaldosteronisme
 E26.9 Hiperaldosteronisme no especificat

  Aldosteronisme NE
Hiperaldosteronisme NE
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E27 Altres trastorns de la glàndula suprarenal
 E27.0 Altres tipus d'hiperactivitat adrenocortical

  Sobreproducció d'ACTH no associada a la malaltia de Cushing
Adrenarquia prematura

  Exclou 1: síndrome de Cushing (E24.-)
 E27.1 Insuficiència adrenocortical primària

  Malaltia d'Addison
Adrenalitis autoimmunitària

  

Exclou 1: adrenoleucodistròfia amb fenotip d'Addison (E71.528)
amiloïdosi (E85.-)
malaltia d'Addison tuberculosa (A18.7)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

 E27.2 Crisi addisoniana

  Crisi suprarenal
Crisi adrenocortical

 E27.3 Insuficiència adrenocortical induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E27.4 Altres insuficiències adrenocorticals i insuficiències adrenocorticals no especificades

  Exclou 1: adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] (E71.528)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

  E27.40 Insuficiència adrenocortical no especificada

   Insuficiència adrenocortical NE
Hipoaldosteronisme

  E27.49 Altres tipus d'insuficiència adrenocortical

   Hemorràgia suprarenal
Infart suprarenal

 E27.5 Hiperfunció medul·loadrenal

  Hiperplàsia medul·loadrenal
Hipersecreció de catecolamines

 E27.8 Altres trastorns especificats de la glàndula suprarenal
  Anomalia de la globulina conjugadora de cortisol
 E27.9 Trastorn de la glàndula suprarenal no especificat
E28 Disfunció ovàrica

 Exclou 1: deficiència aïllada de gonadotropina (E23.0)
fallida ovàrica postprocedimental (E89.4-)

 E28.0 Excés d'estrògens

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E28.1 Excés d'andrògens
  Hipersecreció d'andrògens ovàrics

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 E28.2 Síndrome de l'ovari poliquístic

  Síndrome de l'ovari escleroquístic
Síndrome de Stein-Leventhal

 E28.3 Fallida ovàrica primària

  Exclou 1: disgènesi gonadal pura (Q99.1)
síndrome de Turner (Q96.-)

  E28.31 Menopausa prematura
   E28.310 Menopausa prematura simptomàtica

    Símptomes com ara sufocació, insomni, cefalàlgia i manca de concentració
associats a la menopausa prematura
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   E28.319 Menopausa prematura asimptomàtica
    Menopausa prematura NE
  E28.39 Altres tipus de fallida ovàrica primària

   Disminució d'estrògens
Síndrome de l'ovari resistent

 E28.8 Altres tipus de disfunció ovàrica
  Hiperfunció ovàrica NE

  Exclou 1: fallida ovàrica postprocedimental (E89.4-)
 E28.9 Disfunció ovàrica no especificada
E29 Disfunció testicular

 

Exclou 1: azoospèrmia o oligospèrmia NE (N46.0-N46.1)
deficiència aïllada de gonadotropina (E23.0)
síndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.1, Q98.4)
síndrome d'insensibilitat als andrògens (E34.5-)

 E29.0 Hiperfunció testicular
  Hipersecreció d'hormones testiculars
 E29.1 Hipofunció testicular

  
Biosíntesi defectuosa d'andrògens testiculars NE
Deficiència de 5-delta-reductasa (amb pseudohermafroditisme masculí)
Hipogonadisme testicular NE

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: hipofunció testicular postprocedimental (E89.5)
 E29.8 Altres tipus de disfunció testicular
 E29.9 Disfunció testicular no especificada
E30 Trastorns de la pubertat no classificats a cap altre lloc
 E30.0 Pubertat retardada

  Retard constitucional de la pubertat
Retard en el desenvolupament sexual

 E30.1 Pubertat precoç
  Menstruació precoç

  

Exclou 1: hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0)
pseudopubertat precoç heterosexual femenina (E25.-)
pseudopubertat precoç isosexual masculina (E25.-)
pubertat precoç central (E22.8)
síndrome d'Albright (-McCune) (-Sternberg) (Q78.1)

 E30.8 Altres trastorns de la pubertat
  Telarquia prematura
 E30.9 Trastorn de la pubertat no especificat
E31 Disfunció poliglandular

 
Exclou 1: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3)

distròfia miotònica [Steinert] (G71.11)
pseudohipoparatiroïdisme (E20.1)

 E31.0 Fallida poliglandular autoimmunitària
  Síndrome de Schmidt
 E31.1 Hiperfunció poliglandular

  Exclou 1: adenomatosi endocrina múltiple (E31.2-)
neoplàsia endocrina múltiple (E31.2-)

 E31.2 Síndromes de neoplàsia endocrina múltiple [MEN]
  Adenomatosi endocrina múltiple

  Codifiqueu
també:

qualsevol tumor maligne i altres afeccions associades amb les síndromes

  E31.20 Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] no especificada

   Adenomatosi endocrina múltiple NE
Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] NE
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  E31.21 Neoplàsia endocrina múltiple tipus I [MEN I]
   Síndrome de Wermer
  E31.22 Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIA [MEN IIA]
   Síndrome de Sipple
  E31.23 Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIB [MEN IIB]
 E31.8 Altres tipus de disfunció poliglandular
 E31.9 Disfunció poliglandular no especificada
E32 Malalties del tim

 Exclou 1: aplàsia o hipoplàsia tímiques amb immunodeficiència (D82.1)
miastènia greu (G70.0)

 E32.0 Hiperplàsia persistent del tim
  Hipertròfia del tim
 E32.1 Abscés del tim
 E32.8 Altres malalties del tim

  Exclou 1: aplàsia o hipoplàsia tímiques amb immunodeficiència (D82.1)
timoma (D15.0)

 E32.9 Malaltia del tim no especificada
E34 Altres trastorns endocrins
 Exclou 1: pseudohipoparatiroïdisme (E20.1)
 E34.0 Síndrome carcinoide

  Nota: Podeu utilitzar-lo com a codi addicional per a identificar l'activitat funcional associada
a un tumor carcinoide

 E34.1 Altres tipus d'hipersecreció d'hormones intestinals
 E34.2 Secreció ectòpica d'hormones no classificada a cap altre lloc
  Exclou 1: síndrome d'ACTH ectòpica (E24.3)
 E34.3 Estatura baixa causada per trastorn endocrí

  Estatura baixa constitucional
Estatura baixa tipus Laron

  

Exclou 1: estatura baixa en síndromes dismòrfiques especificades —codifiqueu la síndrome
—v. l'índex alfabètic
estatura baixa NE (R62.52)
estatura baixa nutricional (E45)
nanisme acondroplàstic (Q77.4)
nanisme d'extremitats curtes amb immunodeficiència (D82.2)
nanisme hipocondroplàstic (Q77.4)
nanisme hipofític (E23.0)
nanisme renal (N25.0)
progèria (E34.8)
síndrome de Russell-Silver (Q87.19)

 E34.4 Estatura alta constitucional
  Gigantisme constitucional
 E34.5 Síndrome d'insensibilitat als andrògens
  E34.50 Síndrome d'insensibilitat als andrògens no especificada
   Insensibilitat als andrògens NE
  E34.51 Síndrome d'insensibilitat completa als andrògens

   
Insensibilitat completa als andrògens
Síndrome de Quervain
Síndrome de Goldberg-Maxwell

  E34.52 Síndrome d'insensibilitat parcial als andrògens

   Insensibilitat parcial als andrògens
Síndrome de Reifenstein

 E34.8 Altres trastorns endocrins especificats

  Disfunció de la glàndula pineal
Progèria

  Exclou 2: pseudohipoparatiroïdisme (E20.1)
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 E34.9 Trastorn endocrí no especificat

  Alteració endocrina NE
Alteració hormonal NE

E35 Trastorns de glàndules endocrines en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
sífilis congènita tardana de tim [malaltia de Dubois] (A50.5)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
seqüeles de tuberculosi d'altres òrgans (B90.8)

 

Exclou 1: adrenalitis hemorràgica meningocòccica (A39.1)
infestació tiroidal per Echinococcus granulosus (B67.3)
sífilis de glàndula endocrina (A52.79)
sífilis de glàndula endocrina NCAL (A18.82)
síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
tuberculosi de glàndula tiroide (A18.81)
tuberculosi de glàndules suprarenals, excepte calcificació (A18.7)

Complicacions intraoperatòries del sistema endocrí (E36)
E36 Complicacions intraoperatòries del sistema endocrí

 Exclou 2: complicacions i trastorns endocrins i metabòlics postprocedimentals no classificats a cap altre
lloc (E89.-)

 E36.0 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema endocrí que
compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
causats per punció o laceració accidentals durant un procediment (E36.1-)

  E36.01 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
que compliquen un procediment del sistema endocrí

  E36.02 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
que compliquen un altre procediment

 E36.1 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura del sistema endocrí durant un
procediment

  E36.11 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura del sistema endocrí durant
un procediment del sistema endocrí

  E36.12 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura del sistema endocrí durant
un altre procediment

 E36.8 Altres complicacions intraoperatòries del sistema endocrí

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

Malnutrició (E40-E46)
Exclou 1: malabsorció intestinal (K90.-)

seqüeles de malnutrició proteïnocalòrica (E64.0)
Exclou 2: anèmies nutricionals (D50-D53)

inanició (T73.0)
E40 Kwashiorkor
 Malnutrició greu amb edema nutricional amb despigmentació de pell i cabells
 Exclou 1: kwashiorkor maràsmic (E42)
E41 Marasme nutricional
 Malnutrició greu amb marasme
 Exclou 1: kwashiorkor maràsmic (E42)
E42 Kwashiorkor maràsmic

 Forma intermèdia de malnutrició proteïnocalòrica greu
Malnutrició proteïnocalòrica greu amb signes tant de kwashiorkor com de marasme

E43 Malnutrició proteïnocalòrica greu no especificada
 Edema de fam
E44 Malnutrició proteïnocalòrica de grau moderat o lleu
 E44.0 Malnutrició proteïnocalòrica moderada
 E44.1 Malnutrició proteïnocalòrica lleu
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E45 Retard en el desenvolupament consecutiu a malnutrició proteïnocalòrica

 
Estatura baixa nutricional
Retard de creixement per malnutrició
Retard físic per malnutrició

E46 Malnutrició proteïnocalòrica no especificada

 Malnutrició NE
Desequilibri proteïnocalòric NE

 Exclou 1: carència nutricional NE (E63.9)
Altres tipus de carència nutricional (E50-E64)
Exclou 2: anèmies nutricionals (D50-D53)
E50 Carència de vitamina A
 Exclou 1: seqüeles de carència de vitamina A (E64.1)
 E50.0 Carència de vitamina A, amb xerosi conjuntival
 E50.1 Carència de vitamina A, amb taques de Bitot i xerosi conjuntival
  Taques de Bitot en el nen petit
 E50.2 Carència de vitamina A, amb xerosi corneal
 E50.3 Carència de vitamina A, amb xerosi i ulceració corneals
 E50.4 Carència de vitamina A, amb queratomalàcia
 E50.5 Carència de vitamina A, amb ceguesa nocturna
 E50.6 Carència de vitamina A, amb cicatrius xeroftàlmiques de la còrnia
 E50.7 Altres manifestacions oculars per carència de vitamina A
  Xeroftàlmia NE
 E50.8 Altres manifestacions per carència de vitamina A

  Queratosi fol·licular
Xerodèrmia

 E50.9 Carència de vitamina A no especificada
  Hipovitaminosi A NE
E51 Carència de tiamina
 Exclou 1: seqüeles de carència de tiamina (E64.8)
 E51.1 Beri-beri
  E51.11 Beri-beri sec

   Beri-beri NE
Beri-beri amb polineuropatia

  E51.12 Beri-beri humit

   
Beri-beri amb manifestacions cardiovasculars
Beri-beri cardiovascular
Malaltia de Shoshin

 E51.2 Encefalopatia de Wernicke
 E51.8 Altres manifestacions per carència de tiamina
 E51.9 Carència de tiamina no especificada
E52 Carència de niacina [pel·lagra]

 
Carència de niacina (triptòfan)
Carència de nicotinamida
Pel·lagra (alcohòlica)

 Exclou 1: seqüeles de carència de niacina (E64.8)
E53 Carència d'altres vitamines del grup B
 Exclou 1: seqüeles de carència de vitamina B (E64.8)
 E53.0 Carència de riboflavina

  Arriboflavinosi
Carència de vitamina B2

 E53.1 Carència de piridoxina
  Carència de vitamina B6

  Exclou 1: anèmia sideroblàstica sensible a la piridoxina (D64.3)
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 E53.8 Carència d'altres vitamines del grup B especificades

  

Carència de biotina
Carència de cianocobalamina
Carència de folats
Carència d'àcid fòlic
Carència d'àcid pantotènic
Carència de vitamina B12

  Exclou 1: anèmia per carència de folats (D52.-)
anèmia per carència de vitamina B12 (D51.-)

 E53.9 Carència de vitamina B no especificada
E54 Carència d'àcid ascòrbic

 Carència de vitamina C
Escorbut

 Exclou 1: anèmia escorbútica (D53.2)
seqüeles de carència de vitamina C (E64.2)

E55 Carència de vitamina D

 
Exclou 1: osteomalàcia de l'adult (M83.-)

osteoporosi (M80.-)
seqüeles de raquitisme (E64.3)

 E55.0 Raquitisme actiu

  Osteomalàcia infantil
Osteomalàcia juvenil

  

Exclou 1: raquitisme celíac (K90.0)
raquitisme de Crohn (K50.-)
raquitisme hereditari dependent de vitamina D (E83.32)
raquitisme inactiu (E64.3)
raquitisme renal (N25.0)
raquitisme resistent a la vitamina D (E83.31)
seqüeles de raquitisme (E64.3)

 E55.9 Carència de vitamina D no especificada
  Avitaminosi D
E56 Altres carències vitamíniques
 Exclou 1: seqüeles de carència d'altres vitamines (E64.8)
 E56.0 Carència de vitamina E
 E56.1 Carència de vitamina K

  Exclou 1: carència de vitamina K del nadó (P53)
deficiència de factor de la coagulació causada per carència de vitamina K (D68.4)

 E56.8 Carència d'altres vitamines
 E56.9 Carència vitamínica no especificada
E58 Dèficit de calci dietètic

 Exclou 1: seqüeles de dèficit de calci (E64.8)
trastorns del metabolisme del calci (E83.5-)

E59 Dèficit de seleni dietètic
 Malaltia de Keshan
 Exclou 1: seqüeles de dèficit de seleni (E64.8)
E60 Dèficit de zinc dietètic
E61 Dèficit d'altres nutrients

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 
Exclou 1: dèficit de iode relacionat amb trastorns tiroidals (E00-E02)

seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals (E64.-)
trastorns del metabolisme mineral (E83.-)

 E61.0 Dèficit de coure
 E61.1 Dèficit de ferro
  Exclou 1: anèmia per dèficit de ferro (D50.-)

174



 E61.2 Dèficit de magnesi
 E61.3 Dèficit de manganès
 E61.4 Dèficit de crom
 E61.5 Dèficit de molibdè
 E61.6 Dèficit de vanadi
 E61.7 Dèficit de múltiples nutrients
 E61.8 Dèficit d'altres nutrients especificats
 E61.9 Dèficit de nutrient no especificat
E63 Altres tipus de carència nutricional

 

Exclou 1: creixement insuficient, adult (R62.7)
creixement insuficient, infant (R62.51)
deshidratació (E86.0)
problemes d'alimentació en el nadó (P92.-)
seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals (E64.-)

 E63.0 Carència d'àcid gras essencial [AGE]
 E63.1 Desequilibri de constituents de la ingesta d'aliments
 E63.8 Altres tipus especificats de carència nutricional
 E63.9 Carència nutricional no especificada
E64 Seqüeles de malnutrició i altres carències nutricionals

 

Nota: Empreu aquesta categoria per a indicar afeccions classificables a E43, E44, E46, E50-E63 com a
causa de seqüeles classificades en un altre lloc. Les «seqüeles» inclouen les afeccions
especificades com a tals, i també els efectes tardans de les malalties classificables a les
categories anteriors si la malaltia ja no és present.

 Codifiqueu
primer:

l'afecció a conseqüència de (seqüela de) malnutrició i altres carències nutricionals

 E64.0 Seqüeles de malnutrició proteïnocalòrica
  Exclou 2: retard en el desenvolupament consecutiu a malnutrició proteïnocalòrica (E45)
 E64.1 Seqüeles de carència de vitamina A
 E64.2 Seqüeles de carència de vitamina C
 E64.3 Seqüeles de raquitisme
 E64.8 Seqüeles d'altres carències nutricionals
 E64.9 Seqüeles de carència nutricional no especificada
Sobrepès, obesitat i altres tipus d'hiperalimentació (E65-E68)
E65 Adipositat localitzada
 Coixinet adipós
E66 Sobrepès i obesitat

 Codifiqueu
primer:

l'obesitat que complica l'embaràs, el part i el puerperi, si escau (O99.21-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (Z68.-)

 

Exclou 1: distròfia adiposogenital (E23.6)
lipomatosi dolorosa [Dercum] (E88.2)
lipomatosi NE (E88.2)
síndrome de Prader-Willi (Q87.11)

 E66.0 Obesitat causada per excés de calories
  E66.01 Obesitat mòrbida (greu) causada per excés de calories
   Exclou 1: obesitat mòrbida (greu) amb hipoventilació alveolar (E66.2)
  E66.09 Altres tipus d'obesitat causada per excés de calories
 E66.1 Obesitat induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè
o sisè caràcter 5)
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 E66.2 Obesitat mòrbida (greu) amb hipoventilació alveolar

  Síndrome de Pickwick
Síndrome d'hipoventilació i obesitat (SHVO)

 E66.3 Sobrepès
 E66.8 Altres tipus d'obesitat
 E66.9 Obesitat no especificada
  Obesitat NE
E67 Altres tipus d'hiperalimentació

 Exclou 1: hiperalimentació NE (R63.2)
seqüeles d'hiperalimentació (E68)

 E67.0 Hipervitaminosi A
 E67.1 Hipercarotenèmia
 E67.2 Síndrome d'hipervitaminosi B6
 E67.3 Hipervitaminosi D
 E67.8 Altres tipus especificats d'hiperalimentació
E68 Seqüeles d'hiperalimentació

 Codifiqueu
primer:

l'afecció a conseqüència de (seqüela de) hiperalimentació

Trastorns metabòlics (E70-E88)
Exclou 1: anèmies hemolítiques atribuïbles a trastorns enzimàtics (D55.-)

deficiència de 5-alfa-reductasa (E29.1)
hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0)
síndrome de Marfan (Q87.4)
síndrome d'insensibilitat als andrògens (E34.5-)
síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-)

E70 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics
 E70.0 Fenilcetonúria clàssica
 E70.1 Altres tipus d'hiperfenilalaninèmia
 E70.2 Trastorns del metabolisme de la tirosina
  Exclou 1: tirosinèmia transitòria del nadó (P74.5)
  E70.20 Trastorn del metabolisme de la tirosina no especificat
  E70.21 Tirosinèmia
   Hipertirosinèmia
  E70.29 Altres trastorns del metabolisme de la tirosina

   Alcaptonúria
Ocrònosi

 E70.3 Albinisme
  E70.30 Albinisme no especificat
  E70.31 Albinisme ocular
   E70.310 Albinisme ocular lligat al cromosoma X
   E70.311 Albinisme ocular autosòmic recessiu
   E70.318 Altres tipus d'albinisme ocular
   E70.319 Albinisme ocular no especificat
  E70.32 Albinisme oculocutani

   Exclou 1: síndrome de Chédiak-Higashi (E70.330)
síndrome de Hermansky-Pudlak (E70.331)

   E70.320 Albinisme oculocutani tirosinasa negatiu

    Albinisme I
Albinisme oculocutani ty-neg

   E70.321 Albinisme oculocutani tirosinasa positiu

    Albinisme II
Albinisme oculocutani ty-pos

   E70.328 Altres tipus d'albinisme oculocutani
    Síndrome de Cross
   E70.329 Albinisme oculocutani no especificat
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  E70.33 Albinisme amb anomalia hemàtica
   E70.330 Síndrome de Chédiak-Higashi
   E70.331 Síndrome de Hermansky-Pudlak
   E70.338 Altres tipus d'albinisme amb anomalia hemàtica
   E70.339 Albinisme amb anomalia hemàtica no especificat
  E70.39 Altres tipus especificats d'albinisme
   Piebaldisme
 E70.4 Trastorns del metabolisme de la histidina
  E70.40 Trastorn del metabolisme de la histidina no especificat
  E70.41 Histidinèmia
  E70.49 Altres trastorns del metabolisme de la histidina
 E70.5 Trastorns del metabolisme del triptòfan
 E70.8 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics
  E70.81 Deficiència d'l-aminoàcid aromàtic-descarboxilasa
   Deficiència d'AADC
  E70.89 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids aromàtics
 E70.9 Trastorn del metabolisme dels aminoàcids aromàtics no especificat
E71 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada i del metabolisme dels àcids grassos
 E71.0 Malaltia de l'orina d'olor de xarop d'erable
 E71.1 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada
  E71.11 Acidúries orgàniques de cadena ramificada
   E71.110 Acidèmia isovalèrica
   E71.111 Acidúria 3-metilglutacònica
   E71.118 Altres tipus d'acidúria orgànica de cadena ramificada
  E71.12 Trastorns del metabolisme del propionat
   E71.120 Acidèmia metilmalònica
   E71.121 Acidèmia propiònica
   E71.128 Altres trastorns del metabolisme del propionat
  E71.19 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada

   Hiperleucina-isoleucinèmia
Hipervalinèmia

 E71.2 Trastorn del metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada no especificat
 E71.3 Trastorns del metabolisme dels àcids grassos

  
Exclou 1: malaltia de Refsum (G60.1)

malaltia de Schilder (G37.0)
trastorns peroxisòmics (E71.5)

  Exclou 2: deficiència de carnitina causada per error congènit del metabolisme (E71.42)
  E71.30 Trastorn del metabolisme dels àcids grassos no especificat
  E71.31 Trastorns de l'oxidació dels àcids grassos
   E71.310 Deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga o molt llarga

    LCAD
VLCAD

   E71.311 Deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena mitjana
    MCAD
   E71.312 Deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena curta
    SCAD
   E71.313 Acidúria glutàrica de tipus II

    
Acidúria glutàrica de tipus II A
Acidúria glutàrica de tipus II B
Acidúria glutàrica de tipus II C

    Exclou 1: acidúria glutàrica (tipus 1) NE (E72.3)
   E71.314 Deficiència de carnitina-palmitoïltransferasa muscular
   E71.318 Altres trastorns de l'oxidació dels àcids grassos
  E71.32 Trastorns del metabolisme de la cetona
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  E71.39 Altres trastorns del metabolisme dels àcids grassos
 E71.4 Trastorns del metabolisme de la carnitina
  Exclou 1: deficiència de carnitina-palmitoïltransferasa muscular (E71.314)
  E71.40 Trastorn del metabolisme de la carnitina no especificat
  E71.41 Deficiència primària de carnitina
  E71.42 Deficiència de carnitina causada per errors congènits del metabolisme

   Codifiqueu
també:

l'error congènit del metabolisme associat

  E71.43 Deficiència iatrogènica de carnitina

   Deficiència de carnitina causada per hemodiàlisi
Deficiència de carnitina causada per tractament amb àcid valproic

  E71.44 Altres tipus de deficiència secundària de carnitina
   E71.440 Síndrome de Ruvalcaba-Myhre-Smith
   E71.448 Altres tipus de deficiència secundària de carnitina
 E71.5 Trastorns peroxisòmics
  Exclou 1: malaltia de Schilder (G37.0)
  E71.50 Trastorn peroxisòmic no especificat
  E71.51 Trastorns de la biogènesi de peroxisomes
   Trastorns peroxisòmics del grup 1

   Exclou 1: malaltia de Refsum (G60.1)
   E71.510 Síndrome de Zellweger
   E71.511 Adrenoleucodistròfia neonatal
    Exclou 1: adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (E71.42-)
   E71.518 Altres trastorns de la biogènesi de peroxisomes
  E71.52 Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X
   E71.520 Adrenoleucodistròfia cerebral infantil lligada al cromosoma X
   E71.521 Adrenoleucodistròfia de l'adolescent lligada al cromosoma X
   E71.522 Adrenomieloneuropatia
   E71.528 Altres tipus d'adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X

    Adrenoleucodistròfia amb fenotip d'Addison
Adrenoleucodistròfia d'Addison-Schilder

   E71.529 Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X, tipus no especificat
  E71.53 Altres trastorns peroxisòmics del grup 2
  E71.54 Altres trastorns peroxisòmics
   E71.540 Condrodisplàsia puntejada rizomèlica
    Exclou 1: condrodisplàsia puntejada NE (Q77.3)
   E71.541 Síndrome similar a la de Zellweger
   E71.542 Altres trastorns peroxisòmics del grup 3
   E71.548 Altres trastorns peroxisòmics
E72 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids

 

Exclou 1: trastorns de:
gota (M1A.-, M10.-)
metabolisme de les purines i les pirimidines (E79.-)
metabolisme dels àcids grassos (E71.3)
metabolisme dels aminoàcids aromàtics (E70.-)
metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada (E71.0-E71.2)

 E72.0 Trastorns del transport d'aminoàcids
  Exclou 1: trastorns del metabolisme del triptòfan (E70.5)
  E72.00 Trastorn del transport d'aminoàcids no especificat
  E72.01 Cistinúria
  E72.02 Malaltia de Hartnup
  E72.03 Síndrome de Lowe
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a glaucoma associat (H42)

  E72.04 Cistinosi
   Síndrome de Fanconi (-De Toni) (-Debré) amb cistinosi

   Exclou 1: síndrome de Fanconi (-De Toni) (-Debré) sense cistinosi (E72.09)
  E72.09 Altres trastorns del transport d'aminoàcids
   Síndrome de Fanconi (-De Toni) (-Debré) no especificada
 E72.1 Trastorns del metabolisme dels aminoàcids sulfurats

  
Exclou 1: cistinosi (E72.04)

cistinúria (E72.01)
deficiència de transcobalamina II (D51.2)

  E72.10 Trastorn del metabolisme dels aminoàcids sulfurats no especificat
  E72.11 Homocistinúria
   Deficiència de cistationina-sintasa
  E72.12 Deficiència de metilètetrahidrofolat-reductasa
  E72.19 Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids sulfurats

   
Cistationinúria
Metioninèmia
Deficiència de sulfit-oxidasa

 E72.2 Trastorns del metabolisme del cicle de la urea
  Exclou 1: trastorns del metabolisme de l'ornitina (E72.4)
  E72.20 Trastorn del metabolisme del cicle de la urea no especificat
   Hiperamonièmia

   
Exclou 1: hiperamonièmia transitòria del nadó (P74.6)

síndrome d'hiperamonièmia-hiperornitinèmia-homocitrulinèmia
(E72.4)

  E72.21 Carència d'arginina
  E72.22 Acidúria argininosuccínica
  E72.23 Citrul·linèmia
  E72.29 Altres trastorns del metabolisme del cicle de la urea
 E72.3 Trastorns del metabolisme de la lisina i la hidroxilisina

  

Acidúria glutàrica NE
Acidúria glutàrica (tipus I)
Hidroxilisinèmia
Hiperlisinèmia

  
Exclou 1: acidúria glutàrica de tipus II (E71.313)

malaltia de Refsum (G60.1)
síndrome de Zellweger (E71.510)

 E72.4 Trastorns del metabolisme de l'ornitina

  
Síndrome d'hiperamonièmia-hiperornitinèmia-homocitrulinèmia
Hiperornitinèmia (tipus I, II)
Deficiència d'ornitina-transcarbamilasa

  Exclou 1: distròfia coroidal hereditària (H31.2-)
 E72.5 Trastorns del metabolisme de la glicina
  E72.50 Trastorn del metabolisme de la glicina no especificat
  E72.51 Hiperglicinèmia no cetòtica
  E72.52 Trimetilaminúria
  E72.53 Hiperoxalúria primària

   Oxalosi
Oxalúria

  E72.59 Altres trastorns del metabolisme de la glicina

   

Acidèmia D-glicèrica
Hiperhidroxiprolinèmia
Hiperprolinèmia (tipus I, II)
Sarcosinèmia
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 E72.8 Altres trastorns especificats del metabolisme dels aminoàcids
  E72.81 Trastorns del metabolisme de l'àcid gamma-aminobutíric

   

Acidúria 4-hidroxibutírica
Trastorns del metabolisme del GABA
Metabolopatia per GABA
DSSADH
Deficiència de succinat-semialdehid-deshidrogenasa
Deficiència de GABA-transaminasa
Deficiència de GABA-T
Acidúria gamma-hidroxibutírica

  E72.89 Altres trastorns especificats del metabolisme dels aminoàcids

   Trastorns del cicle del gammaglutamil
Trastorns del metabolisme dels aminoàcids beta

 E72.9 Trastorn del metabolisme dels aminoàcids no especificat
E73 Intolerància a la lactosa
 E73.0 Deficiència congènita de lactasa
 E73.1 Deficiència secundària de lactasa
 E73.8 Altres tipus d'intolerància a la lactosa
 E73.9 Intolerància a la lactosa no especificada
E74 Altres trastorns del metabolisme dels carbohidrats

 

Exclou 1: augment de la secreció de glucagó (E16.3)
diabetis mellitus (E08-E13)
hipoglucèmia NE (E16.2)
mucopolisacaridosi (E76.0-E76.3)

 E74.0 Malaltia per emmagatzematge de glicogen
  E74.00 Malaltia per emmagatzematge de glicogen no especificada
  E74.01 Malaltia de Von Gierke
   Malaltia per emmagatzematge de glicogen de tipus I
  E74.02 Malaltia de Pompe

   Glicogenosi cardíaca
Malaltia per emmagatzematge de glicogen de tipus II

  E74.03 Malaltia de Cori

   Malaltia de Forbes
Malaltia per emmagatzematge de glicogen de tipus III

  E74.04 Malaltia de McArdle
   Malaltia per emmagatzematge de glicogen de tipus V
  E74.09 Altres malalties per emmagatzematge de glicogen

   

Malaltia d'Andersen
Malaltia de Hers
Malaltia de Tauri
Malaltia per emmagatzematge de glicogen, tipus 0, IV, VI-XI
Deficiència de fosforilasa hepàtica
Deficiència de fosfofructocinasa muscular

 E74.1 Trastorns del metabolisme de la fructosa
  Exclou 1: deficiència de fosfofructocinasa muscular (E74.09)
  E74.10 Trastorn del metabolisme de la fructosa no especificat
  E74.11 Fructosúria essencial
   Deficiència de fructocinasa
  E74.12 Intolerància hereditària a la fructosa
   Fructosèmia
  E74.19 Altres trastorns del metabolisme de la fructosa
   Deficiència de fructosa-1,6-difosfatasa
 E74.2 Trastorns del metabolisme de la galactosa
  E74.20 Trastorn del metabolisme de la galactosa no especificat
  E74.21 Galactosèmia
  E74.29 Altres trastorns del metabolisme de la galactosa
   Deficiència de galactocinasa
 E74.3 Altres trastorns de l'absorció intestinal de carbohidrats
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  Exclou 2: intolerància a la lactosa (E73.-)
  E74.31 Deficiència de sucrosa alfaglucosidasa
  E74.39 Altres trastorns de l'absorció intestinal de carbohidrats

   
Trastorn de l'absorció intestinal de carbohidrats NE
Malabsorció de glucosa-galactosa
Deficiència de sucrasa

 E74.4 Trastorns del metabolisme del piruvat i la gluconeogènesi

  
Deficiència de fosfoenolpiruvat-carboxicinasa
Deficiència de piruvat-carboxilasa
Deficiència de piruvat-deshidrogenasa

  Exclou 1: síndrome de Leigh (G31.82)
trastorns del metabolisme del piruvat i la gluconeogènesi amb anèmia (D55.-)

 E74.8 Altres trastorns especificats del metabolisme dels carbohidrats
  E74.81 Trastorns del transport de la glucosa no classificats a cap altre lloc
   E74.810 Deficiència del transportador de la glucosa de tipus 1

    

Defecte del transport de la glucosa, barrera hematoencefàlica
Síndrome de De Vivo
Síndrome 2 de la deficiència del GLUT1, inici en la infància
Síndrome 1 de la deficiència del GLUT1, inici neonatal
Deficiència del GLUT1

   E74.818 Altres trastorns del transport de la glucosa
    Glucosúria renal (familiar)
   E74.819 Trastorns del transport de la glucosa no especificats
  E74.89 Altres trastorns especificats del metabolisme dels carbohidrats
   Pentosúria essencial
 E74.9 Trastorn del metabolisme dels carbohidrats no especificat
E75 Trastorns del metabolisme dels esfingolípids i altres trastorns d'emmagatzematge de lípids

 Exclou 1: malaltia de Refsum (G60.1)
mucolipidosi, tipus I-III (E77.0-E77.1)

 E75.0 Gangliosidosi GM2
  E75.00 Gangliosidosi GM2 no especificada
  E75.01 Malaltia de Sandhoff
  E75.02 Malaltia de Tay-Sachs
  E75.09 Altres tipus de gangliosidosi GM2

   Gangliosidosi GM2 de l'adult
Gangliosidosi GM2 juvenil

 E75.1 Altres gangliosidosis i gangliosidosis no especificades
  E75.10 Gangliosidosi no especificada
   Gangliosidosi NE
  E75.11 Mucolipidosi IV
  E75.19 Altres tipus de gangliosidosi

   Gangliosidosi GM1
Gangliosidosi GM3

 E75.2 Altres tipus d'esfingolipidosi
  Exclou 1: adrenoleucodistròfia [Addison-Schilder] (E71.528)
  E75.21 Malaltia de Fabry (-Anderson)
  E75.22 Malaltia de Gaucher
  E75.23 Malaltia de Krabbe
  E75.24 Malaltia de Niemann-Pick
   E75.240 Malaltia de Niemann-Pick, tipus A
   E75.241 Malaltia de Niemann-Pick, tipus B
   E75.242 Malaltia de Niemann-Pick, tipus C
   E75.243 Malaltia de Niemann-Pick, tipus D
   E75.248 Altres tipus de malaltia de Niemann-Pick
   E75.249 Malaltia de Niemann-Pick no especificada
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  E75.25 Leucodistròfia metacromàtica
  E75.26 Deficiència de sulfatasa
   Deficiència múltiple de sulfatases (DMS)
  E75.29 Altres tipus d'esfingolipidosi

   Síndrome de Farber
Lipidosi per sulfàtids

 E75.3 Esfingolipidosi no especificada
 E75.4 Lipofuscinosi ceroide neuronal

  

Malaltia de Batten
Malaltia de Bielschowsky-Jansky
Malaltia de Kufs
Malaltia de Spielmeyer-Vogt

 E75.5 Altres trastorns d'emmagatzematge de lípids

  Colesterolosi cerebrotendinosa [Van Bogaert-Scherer-Epstein]
Malaltia de Wolman

 E75.6 Trastorn d'emmagatzematge de lípids no especificat
E76 Trastorns del metabolisme dels glicosaminoglicans
 E76.0 Mucopolisacaridosi tipus I
  E76.01 Síndrome de Hurler
  E76.02 Síndrome de Hurler-Scheie
  E76.03 Síndrome de Scheie
 E76.1 Mucopolisacaridosi tipus II
  Síndrome de Hunter
 E76.2 Altres tipus de mucopolisacaridosi
  E76.21 Mucopolisacaridosi de Morquio
   E76.210 Mucopolisacaridosi de Morquio A

    
Síndrome clàssic de Morquio
Síndrome de Morquio A
Mucopolisacaridosi, tipus IVA

   E76.211 Mucopolisacaridosi de Morquio B

    

Mucopolisacaridosi similar a la de Morquio
Síndrome similar a la de Morquio
Síndrome de Morquio B
Mucopolisacaridosi, tipus IVB

   E76.219 Mucopolisacaridosi de Morquio no especificada

    Síndrome de Morquio
Mucopolisacaridosi, tipus IV

  E76.22 Mucopolisacaridosi de Sanfilippo

   

Mucopolisacaridosi, tipus III (A) (B) (C) (D)
Síndrome de Sanfilippo A
Síndrome de Sanfilippo B
Síndrome de Sanfilippo C
Síndrome de Sanfilippo D

  E76.29 Altres tipus de mucopolisacaridosi

   
deficiència de betaglucuronidasa
Síndrome de Maroteaux-Lamy (lleu) (greu)
Mucopolisacaridosi, tipus VI, VII

 E76.3 Mucopolisacaridosi no especificada
 E76.8 Altres trastorns del metabolisme dels glicosaminoglicans
 E76.9 Trastorn del metabolisme dels glicosaminoglicans no especificat
E77 Trastorns del metabolisme de les glicoproteïnes
 E77.0 Defectes en la modificació posttraduccional dels enzims lisosòmics

  Mucolipidosi II [malaltia de les cèl·lules d'inclusió]
Mucolipidosi III [polidistròfia pseudo-Hurler]

 E77.1 Defectes en la degradació de glicoproteïnes

  

Aspartilglicosaminúria
Fucosidosi
Mannosidosi
Sialidosi [mucolipidosi I]
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 E77.8 Altres trastorns del metabolisme de les glicoproteïnes
 E77.9 Trastorn del metabolisme de les glicoproteïnes no especificat
E78 Trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes i altres hiperlipidèmies
 Exclou 1: esfingolipidosi (E75.0-E75.3)
 E78.0 Hipercolesterolèmia pura
  E78.00 Hipercolesterolèmia pura no especificada

   

Hiperbetalipoproteïnèmia
Hiperlipoproteïnèmia de lipoproteïnes de baixa densitat [LDL]
Hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IIa
Hipercolesterolèmia (pura) NE

  E78.01 Hipercolesterolèmia familiar
 E78.1 Hipergliceridèmia pura

  

Triglicèrids elevats en dejú
Hipergliceridèmia endògena
Hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IV
Hiperlipidèmia, grup B
Hiperprebetalipoproteïnèmia
Hiperlipoproteïnèmia de lipoproteïnes de molt baixa densitat [VLDL]

 E78.2 Hiperlipidèmia mixta

  

Betalipoproteïnèmia ampla o flotant [betalipoproteïnèmia]
Hiperlipidèmia combinada NE
Colesterol elevat amb triglicèrids elevats NCAL
Hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus IIb o III
Hiperbetalipoproteïnèmia amb prebetalipoproteïnèmia
Hipercolesterolèmia amb hipergliceridèmia endògena
Hiperlipidèmia, grup C
Xantoma tuberoeruptiu
Xantoma tuberós

  Exclou 1: colesterolosi cerebrotendinosa [Van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
hiperlipidèmia combinada familiar (E78.49)

 E78.3 Hiperquilomicronèmia

  

Malaltia de retenció de quilomicrons
Hiperlipoproteïnèmia de Fredrickson, tipus I o V
Hiperlipidèmia, grup D
Hipergliceridèmia mixta

 E78.4 Altres tipus d'hiperlipidèmia
  E78.41 Lipoproteïna (a) elevada
   Lp(a) elevada
  E78.49 Altres tipus d'hiperlipidèmia
   Hiperlipidèmia combinada familiar
 E78.5 Hiperlipidèmia no especificada
 E78.6 Deficiència de lipoproteïnes

  

Abetalipoproteïnèmia
Disminució de colesterol HDL
Deficiència de lipoproteïnes de densitat alta
Hipoalfalipoproteïnèmia
Hipobetalipoproteïnèmia (familiar)
Deficiència de lecitina-colesterol-aciltransferasa
Malaltia de Tangier

 E78.7 Trastorns del metabolisme de l'àcid biliar i el colesterol
  Exclou 1: malaltia de Niemann-Pick, tipus C (E75.242)
  E78.70 Trastorn del metabolisme de l'àcid biliar i el colesterol no especificat
  E78.71 Síndrome de Barth
  E78.72 Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
  E78.79 Altres trastorns del metabolisme de l'àcid biliar i el colesterol
 E78.8 Altres trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes
  E78.81 Dermatoartritis lipoidal
  E78.89 Altres trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes
 E78.9 Trastorn del metabolisme de les lipoproteïnes no especificat
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E79 Trastorns del metabolisme de les purines i les pirimidines

 

Exclou 1: anèmia de Fanconi (D61.09)
anèmia oroticoacidúrica (D53.0)
ataxiatelangièctasi (Q87.19)
càlcul renal (N20.0)
gota (M1A.-, M10.-)
progèria (E34.8)
síndrome de Bloom (Q82.8)
síndrome de Cockayne (Q87.19)
síndrome de Werner (E34.8)
trastorns d'immunodeficiència combinada (D81.-)
xerodèrmia pigmentada (Q82.1)

 E79.0 Hiperuricèmia sense signes d'artritis inflamatòria ni malaltia tofàcia
  Hiperuricèmia asimptomàtica
 E79.1 Síndrome de Lesch-Nyhan
  Deficiència de HG-PRT
 E79.2 Deficiència d'AMP-desaminasa
 E79.8 Altres trastorns del metabolisme de les purines i les pirimidines
  Xantinúria hereditària
 E79.9 Trastorn del metabolisme de les purines i les pirimidines no especificat
E80 Trastorns del metabolisme de les porfirines i la bilirubina
 Inclou: defectes de la catalasa i la peroxidasa

 E80.0 Porfíria eritropoètica hereditària

  Porfíria eritropoètica congènita
Protoporfíria eritropoètica

 E80.1 Porfíria cutània tardana
 E80.2 Altres porifíries i porifíries no especificades
  E80.20 Porfíria no especificada
   Porfíria NE
  E80.21 Porfíria aguda intermitent (hepàtica)
  E80.29 Altres tipus de porfíria
   Coproporfíria hereditària
 E80.3 Defectes de la catalasa i la peroxidasa
  Acatalàsia [Takahara]
 E80.4 Síndrome de Gilbert
 E80.5 Síndrome de Crigler-Najjar
 E80.6 Altres trastorns del metabolisme de la bilirubina

  Síndrome de Dubin-Johnson
Síndrome de Rotor

 E80.7 Trastorn del metabolisme de la bilirubina no especificat
E83 Trastorns del metabolisme mineral

 
Exclou 1: carència de vitamina D (E55.-)

dèficit mineral dietètic (E58-E61)
trastorns paratiroidals (E20-E21)

 E83.0 Trastorns del metabolisme del coure
  E83.00 Trastorn del metabolisme del coure no especificat
  E83.01 Malaltia de Wilson

   Codifiqueu
també:

l'anell de Kayser Fleischer associat (H18.04-)

  E83.09 Altres trastorns del metabolisme del coure
   Malaltia de Menkes (cabells cargolats) (cabells de filferro)
 E83.1 Trastorns del metabolisme del ferro

  Exclou 1: anèmia per dèficit de ferro (D50.-)
anèmia sideroblàstica (D64.0-D64.3)

  E83.10 Trastorn del metabolisme del ferro no especificat
  E83.11 Hemocromatosi
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Exclou 1: HAG (P78.84)

hemocromatosi neonatal (P78.84)
hepatopatia al·loimmunitària gestacional (P78.84)

   E83.110 Hemocromatosi primària

    
Diabetis bronzejada
Cirrosi pigmentària (hepàtica)
Hemocromatosi (primària) hereditària

   E83.111 Hemocromatosi causada per transfusions repetides de glòbuls
vermells

    Sobrecàrrega de ferro a causa de transfusions de glòbuls vermells repetides
Hemocromatosi associada amb transfusió (de glòbuls vermells)

   E83.118 Altres tipus d'hemocromatosi
   E83.119 Hemocromatosi no especificada
  E83.19 Altres trastorns del metabolisme del ferro

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a hemosiderosi pulmonar idiopàtica (J84.03)

 E83.2 Trastorns del metabolisme del zinc
  Acrodermatitis enteropàtica
 E83.3 Trastorns del metabolisme del fòsfor i les fosfatases

  Exclou 1: osteomalàcia de l'adult (M83.-)
osteoporosi (M80.-)

  E83.30 Trastorn del metabolisme del fòsfor no especificat
  E83.31 Hipofosfatèmia familiar

   Osteomalàcia resistent a la vitamina D
Raquitisme resistent a la vitamina D

   Exclou 1: raquitisme per carència de vitamina D (E55.0)
  E83.32 Raquitisme (tipus 1) (tipus 2) hereditari dependent de vitamina D

   
Deficiència de 1-alfa-hidroxilasa de 25-hidroxivitamina D
Carència de pseudovitamina D
Defecte del receptor de vitamina D

  E83.39 Altres trastorns del metabolisme del fòsfor

   Deficiència de fosfatasa àcida
Hipofosfatàsia

 E83.4 Trastorns del metabolisme del magnesi
  E83.40 Trastorns del metabolisme del magnesi no especificats
  E83.41 Hipermagnesèmia
  E83.42 Hipomagnesèmia
  E83.49 Altres trastorns del metabolisme del magnesi
 E83.5 Trastorns del metabolisme del calci

  
Exclou 1: condrocalcinosi (M11.1-M11.2)

hiperparatiroïdisme (E21.0-E21.3)
hipocalcèmia per avidesa òssia (E83.81)

  E83.50 Trastorn del metabolisme del calci no especificat
  E83.51 Hipocalcèmia
  E83.52 Hipercalcèmia
   Hipercalcèmia hipocalciúrica familiar
  E83.59 Altres trastorns del metabolisme del calci
 E83.8 Altres trastorns del metabolisme mineral
  E83.81 Hipocalcèmia per avidesa òssia
  E83.89 Altres trastorns del metabolisme mineral
 E83.9 Trastorn del metabolisme mineral no especificat
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E84 Fibrosi quística
 Inclou: mucoviscidosi

 Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

 E84.0 Fibrosi quística amb manifestacions pulmonars

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol microorganisme infecciós present, com ara:
Pseudomonas (B96.5)

 E84.1 Fibrosi quística amb manifestacions intestinals
  E84.11 Ili meconial en fibrosi quística
   Exclou 1: ili meconial no causat per fibrosi quística (P76.0)
  E84.19 Fibrosi quística amb altres manifestacions intestinals
   Síndrome d'obstrucció intestinal distal
 E84.8 Fibrosi quística amb altres manifestacions
 E84.9 Fibrosi quística no especificada
E85 Amiloïdosi
 Exclou 2: malaltia d'Alzheimer (G30.0-)
 E85.0 Amiloïdosi heredofamiliar no neuropàtica
  Nefropatia amiloidal hereditària

  Codifiqueu
també:

els trastorns associats, com ara:
síndromes autoinflamatòries (M04.-)

  Exclou 2: miocardiopatia amiloïdòtica familiar relacionada amb la transtiretina (ATTR) (E85.4)
 E85.1 Amiloïdosi heredofamiliar neuropàtica

  Polineuropatia amiloidal (portuguesa)
Polineuropatia amiloïdòtica familiar relacionada amb la transtiretina (ATTR)

 E85.2 Amiloïdosi heredofamiliar no especificada
 E85.3 Amiloïdosi sistèmica secundària
  Amiloïdosi associada a hemodiàlisi
 E85.4 Amiloïdosi localitzada

  Amiloïdosi circumscrita a un sol òrgan
Miocardiopatia amiloïdòtica familiar relacionada amb la transtiretina (ATTR)

 E85.8 Altres tipus d'amiloïdosi
  E85.81 Amiloïdosi de cadena lleugera (AL)
  E85.82 Amiloïdosi relacionada amb la transtiretina (ATTR) de tipus salvatge
   Amiloïdosi sistèmica senil (ASS)
  E85.89 Altres tipus d'amiloïdosi
 E85.9 Amiloïdosi no especificada
E86 Depleció de volum

 
Empreu un
codi
addicional:

codi(s) per a qualsevol trastorn de l'equilibri electrolític i acidobàsic associat (E87.-)

 
Exclou 1: deshidratació del nadó (P74.1)

xoc hipovolèmic postprocedimental (T81.19)
xoc hipovolèmic traumàtic (T79.4)

 Exclou 2: xoc hipovolèmic NE (R57.1)
 E86.0 Deshidratació
 E86.1 Hipovolèmia
  Depleció del volum del plasma
 E86.9 Depleció de volum no especificada
E87 Altres trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic

 

Exclou 1: desequilibri electrolític associat amb hiperèmesi gravídica (O21.1)
desequilibri electrolític consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar (O08.5)
diabetis insípida (E23.2)
paràlisi periòdica familiar (G72.3)
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 E87.0 Hiperosmolalitat i hipernatrèmia

  Excés de sodi [Na]
Sobrecàrrega de sodi [Na]

 E87.1 Hipoosmolalitat i hiponatrèmia
  Dèficit de sodi [Na]

  Exclou 1: síndrome de secreció inapropiada d'hormona antidiürètica (E22.2)
 E87.2 Acidosi

  

Acidosi NE
Acidosi làctica
Acidosi metabòlica
Acidosi respiratòria

  Exclou 1: acidosi diabètica —v. les categories E08-E10, E13 amb cetoacidosi
 E87.3 Alcalosi

  
Alcalosi NE
Alcalosi metabòlica
Alcalosi respiratòria

 E87.4 Trastorn mixt de l'equilibri acidobàsic
 E87.5 Hipercalèmia

  Excés de potassi [K]
Sobrecàrrega de potassi [K]

 E87.6 Hipocalèmia
  Dèficit de potassi [K]
 E87.7 Sobrecàrrega de líquids

  Exclou 1: edema NE (R60.9)
retenció de líquids (R60.9)

  E87.70 Sobrecàrrega de líquids no especificada
  E87.71 Sobrecàrrega circulatòria provocada per transfusió

   Sobrecàrrega de líquids a causa de transfusió (sang) (components sanguinis)
SCPT/TACO

  E87.79 Altres tipus de sobrecàrrega de líquids
 E87.8 Altres trastorns de l'equilibri hidroelectrolític no classificats a cap altre lloc

  
Desequilibri electrolític NE
Hiperclorèmia
Hipoclorèmia

E88 Altres trastorns metabòlics i trastorns metabòlics no especificats

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a afeccions associades

 Exclou 1: histiocitosi X (crònica) (C96.6)
 E88.0 Trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques no classificats a cap altre lloc

  
Exclou 1: gammapatia monoclonal (de significat indeterminat) (D47.2)

hipergammaglobulinèmia policlonal (D89.0)
macroglobulinèmia de Waldenström (C88.0)

  Exclou 2: trastorn del metabolisme de les lipoproteïnes (E78.-)
  E88.01 Deficiència d'alfa-1-antitripsina
   Deficiència d'AAT
  E88.02 Deficiència de plasminogen

   

Deficiència de plasminogen tipus 1
Hipoplasminogenèmia
Displasminogenèmia
Deficiència de plasminogen tipus 2

   

Codifiqueu
també:

codi per a identificar resultats associats, com ara:
conjuntivitis llenyosa (H10.51)
hidrocefàlia (G91.4)
otitis mitjana (H67.-)
trastorn respiratori relacionat amb la deficiència de plasminogen (J99) 
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  E88.09 Altres trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques no classificats a
cap altre lloc

   Bisalbuminèmia
 E88.1 Lipodistròfia no classificada a cap altre lloc
  Lipodistròfia NE

  Exclou 1: malaltia de Whipple (K90.81)
 E88.2 Lipomatosi no classificada a cap altre lloc

  Lipomatosi NE
Lipomatosi dolorosa [Dercum]

 E88.3 Síndrome de lisi tumoral

  Síndrome de lisi tumoral (espontània)
Síndrome de lisi tumoral consecutiva a quimioteràpia antineoplàstica amb fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T45.1X5)

 E88.4 Trastorns del metabolisme mitocondrial

  

Exclou 1: encefalopatia de Leigh (G31.82)
malaltia de Leber (H47.22)
miopatia mitocondrial NCAL (G71.3)
síndrome de Kearns-Sayre (H49.81)
síndrome de Reye (G93.7)
trastorns del metabolisme del piruvat (E74.4)

  E88.40 Trastorn del metabolisme mitocondrial no especificat
  E88.41 Síndrome MELAS
   Encefalopatia mitocondrial, acidosi làctica i episodis similars a AVC
  E88.42 Síndrome MERRF
   Mioclònia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades

   Codifiqueu
també:

epilèpsia mioclònica progressiva (G40.3-)

  E88.49 Altres trastorns del metabolisme mitocondrial
 E88.8 Altres trastorns metabòlics especificats
  E88.81 Síndrome metabòlica
   Síndrome X dismetabòlica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a manifestacions associades, com ara:
obesitat (E66.-)

  E88.89 Altres trastorns metabòlics especificats
   Adenolipomatosi de Launois-Bensaude

   Exclou 1: histiocitosi pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l'adult (J84.82)
 E88.9 Trastorn metabòlic no especificat
Complicacions i trastorns endocrins i metabòlics postprocedimentals no classificats a cap altre lloc (E89)
E89 Complicacions i trastorns endocrins i metabòlics postprocedimentals no classificats a cap altre lloc

 Exclou 2: complicacions intraoperatòries d'un òrgan o estructura del sistema endocrí (E36.0-, E36.1-,
E36.8)

 E89.0 Hipotiroïdisme postprocedimental

  Hipotiroïdisme postirradiació
Hipotiroïdisme postoperatori

 E89.1 Hipoinsulinèmia postprocedimental

  Hiperglucèmia postpancreatectomia
Hipoinsulinèmia postoperatòria

  

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
absència adquirida de pàncrees (Z90.41-)
diabetis mellitus (postpancreatectomia) (postprocedimental) (E13.-)
ús d'insulina (Z79.4)

  Exclou 1: hiperglucèmia transitòria postprocedimental (R73.9)
hipoglucèmia transitòria postprocedimental (E16.2)
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 E89.2 Hipoparatiroïdisme postprocedimental
  Tetània paratiropriva
 E89.3 Hipopituïtarisme postprocedimental
  Hipopituïtarisme postirradiació
 E89.4 Fallida ovàrica postprocedimental
  E89.40 Fallida ovàrica postprocedimental, asimptomàtica
   Fallida ovàrica postprocedimental NE
  E89.41 Fallida ovàrica postprocedimental, simptomàtica

   Símptomes com ara sufocació, insomni, cefalàlgia i manca de concentració associats a
menopausa postprocedimental

 E89.5 Hipofunció testicular postprocedimental
 E89.6 Hipofunció adrenocortical (i medul·lar) postprocedimental
 E89.8 Altres complicacions i trastorns metabòlics i endocrins postprocedimentals

  E89.81 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
consecutiva a un procediment

   E89.810 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema
endocrí consecutiva a un procediment del sistema endocrí

   E89.811 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema
endocrí consecutiva a un altre procediment

  E89.82 Hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura del sistema
endocrí

   E89.820 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema
endocrí consecutiu a un procediment del sistema endocrí

   E89.821 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema
endocrí consecutiu a un altre procediment

   E89.822 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
consecutiu a un procediment del sistema endocrí

   E89.823 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema endocrí
consecutiu a un altre procediment

  E89.89 Altres complicacions i trastorns metabòlics i endocrins postprocedimentals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva
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trastorn respiratori relacionat amb la deficiència de plasminogen (J99)
Capítol 5
Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament (F01-F99)
Inclou: trastorns del desenvolupament psicològic
Exclou 2: signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R99)
Aquest capítol conté els blocs següents:
F01-F09 Trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts
F10-F19 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicoactives
F20-F29 Esquizofrènia, trastorn esquizotípic, trastorn delirant i altres trastorns psicòtics no relacionats amb l'estat d'ànim
F30-F39 Trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius]
F40-F48 Trastorns d'ansietat, dissociatius, relacionats amb l'estrès, somatomorfs i altres trastorns mentals no psicòtics
F50-F59 Síndromes del comportament associades a alteracions fisiològiques i factors físics
F60-F69 Trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult
F70-F79 Discapacitats intel·lectuals
F80-F89 Trastorns generalitzats i específics del desenvolupament
F90-F98 Trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència
F99 Trastorn mental no especificat
Trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts (F01-F09)
Nota: Aquesta secció inclou un ventall de trastorns mentals que estan agrupats perquè tenen en comú una etiologia

demostrable en malaltia cerebral, lesió cerebral o altres insults o traumatismes que produeixen disfunció cerebral. La
disfunció pot ser primària, com en malalties, lesions, insults i traumatismes que afecten l'encèfal de manera directa i
selectiva; o secundària, com en malalties i trastorns sistèmics que ataquen l'encèfal només com un dels múltiples
òrgans, sistemes o aparells del cos que hi estan implicats.

F01 Demència vascular

 Demència vascular com a resultat d'un infart cerebral causat per una malaltia vascular, incloent malaltia
cerebrovascular hipertensiva

 Inclou: demència arterioescleròtica

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent o les seqüeles de malaltia cerebrovascular

 F01.5 Demència vascular
  F01.50 Demència vascular sense alteració del comportament
   Trastorn neurocognitiu major sense alteració del comportament
  F01.51 Demència vascular amb alteració del comportament

   

Demència vascular amb conducta agressiva
Trastorn neurocognitiu major causat per una malaltia vascular, amb alteració del
comportament
Trastorn neurocognitiu major amb conducta violenta
Trastorn neurocognitiu major amb conducta combativa
Trastorn neurocognitiu major amb conducta agressiva
Demència vascular amb conducta violenta
Demència vascular amb conducta combativa

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la inquietud psicomotora en demència
vascular (Z91.83)
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F02 Demència en altres malalties classificades en un altre lloc
 Inclou: Trastorn neurocognitiu major en altres malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent, com ara:
carència de niacina [pel·lagra] (E52)
carència de vitamina B (E53.8)
degeneració hepatolenticular (E83.0)
demència amb cossos de Lewy (G31.83)
demència amb parkinsonisme (G31.83)
demència frontotemporal (G31.09)
epilèpsia i atacs recurrents (G40.-)
esclerosi múltiple (G35)
hipercalcèmia (E83.52)
hipotiroïdisme adquirit (E00-E03.-)
intoxicacions (T36-T65)
lipidosi cerebral (E75.4)
lupus eritematós sistèmic (M32.-)
malaltia d'Alzheimer (G30.-)
malaltia de Creutzfeldt-Jakob (A81.0-)
malaltia de Huntington (G10)
malaltia de Parkinson (G20)
malaltia de Pick (G31.01)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
malaltia per prions (A81.9)
neurosífilis (A52.17)
poliarteritis nodosa (M30.0)
traumatisme cranial (S06.-)
tripanosomosi (B56.-, B57.-)

 
Exclou 2: demència en trastorns relacionats amb el consum d'alcohol i substàncies psicoactives (F10-F19

amb .17, .27, .97)
demència vascular (F01.5-)

 F02.8 Demència en altres malalties classificades en un altre lloc

  F02.80 Demència en altres malalties classificades en un altre lloc sense alteració del
comportament

   Demència en altres malalties classificades en un altre lloc NE
Trastorn neurocognitiu major en altres malalties classificades en un altre lloc

  F02.81 Demència en altres malalties classificades en un altre lloc amb alteració del
comportament

   

Demència en altres malalties classificades en un altre lloc amb conducta agressiva
Trastorn neurocognitiu major en altres malalties classificades en un altre lloc, amb conducta
violenta
Trastorn neurocognitiu major en altres malalties classificades en un altre lloc, amb conducta
combativa
Trastorn neurocognitiu major en altres malalties classificades en un altre lloc, amb conducta
agressiva
Demència en altres malalties classificades en un altre lloc amb conducta violenta
Demència en altres malalties classificades en un altre lloc amb conducta combativa

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la inquietud psicomotora en demència en
afeccions classificades en un altre lloc (Z91.83)

F03 Demència no especificada

 

Demència presenil NE
Psicosi presenil NE
Demència degenerativa primària NE
Demència senil NE
Demència senil de tipus depressiu o paranoide
Psicosi senil NE

 Exclou 1: senilitat NE (R41.81)

 Exclou 2: alteració lleu de memòria causada per factors fisiològics coneguts (F06.8)
demència senil amb delirium o estat confusional agut (F05)

 F03.9 Demència no especificada
  F03.90 Demència no especificada sense alteració del comportament
   Demència NE
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  F03.91 Demència no especificada amb alteració del comportament

   
Demència no especificada amb conducta agressiva
Demència no especificada amb conducta combativa
Demència no especificada amb conducta violenta

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la inquietud psicomotora en demència no
especificada (Z91.83)

F04 Trastorn amnèsic causat per factors fisiològics coneguts
 Psicosi o síndrome de Korsakov no alcohòlica

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

 

Exclou 1: amnèsia anterògrada (R41.1)
amnèsia dissociativa (F44.0)
amnèsia NE (R41.3)
amnèsia retrògrada (R41.2)

 

Exclou 2: síndrome de Korsakov induïda per alcohol o síndrome de Korsakov no especificada (F10.26,
F10.96)
síndrome de Korsakov induïda per altres substàncies psicoactives (F13.26, F13.96, F19.16,
F19.26, F19.96)

F05 Delirium causat per factors fisiològics coneguts

 

Síndrome cerebral aguda o subaguda
Estat confusional agut o subagut (no alcohòlic)
Psicosi infecciosa aguda o subaguda
Reacció orgànica aguda o subaguda
Síndrome psicoorgànica aguda o subaguda
Delirium d'etiologia mixta
Delirium superposat a demència
Empitjorament vespertí

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

 Exclou 1: delirium NE (R41.0)

 Exclou 2: delirium tremens induït per alcohol o no especificat (F10.231, F10.921)
F06 Altres trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts

 

Inclou: trastorns mentals causats per hormona exògena
trastorns mentals causats per malaltia cerebral primària
trastorns mentals causats per malaltia sistèmica que afecta l'encèfal
trastorns mentals causats per malaltia somàtica
trastorns mentals causats per substància tòxica exògena
trastorns mentals causats per trastorn endocrí

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

 Exclou 1: demència no especificada (F03)

 
Exclou 2: altres trastorns mentals associats amb l'alcohol i altres substàncies psicoactives (F10-F19)

delirium causat per factors fisiològics coneguts (F05)
demència classificada a F01-F02

 F06.0 Trastorn psicòtic amb al·lucinacions causat per factors fisiològics coneguts
  Estat al·lucinatori orgànic (no alcohòlic)

  
Exclou 2: al·lucinacions i alteració de la percepció induïdes per alcohol i altres substàncies

psicoactives (F10-F19 amb .151, .251, .951)
esquizofrènia (F20.-)

 F06.1 Trastorn catatònic causat per factors fisiològics coneguts

  Catatonia associada a un altre trastorn mental
Catatonia NE

  Exclou 1: estupor catatònic (R40.1)
estupor NE (R40.1)

  Exclou 2: esquizofrènia catatònica (F20.2)
estupor dissociatiu (F44.2)
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 F06.2 Trastorn psicòtic amb deliris causat per factors fisiològics coneguts

  Estats orgànics paranoides i al·lucinatoris-paranoides
Psicosi similar a l'esquizofrènia en epilèpsia

  

Exclou 2: esquizofrènia (F20.-)
trastorn delirant (F22)
trastorn psicòtic breu (F23)
trastorn psicòtic induït per alcohol i drogues (F10-F19 amb .150, .250, .950)

 F06.3 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts

  

Exclou 2: trastorns de l'estat d'ànim causats per alcohol i altres substàncies psicoactives (F10-
F19 amb .14, .24, .94)
trastorns de l'estat d'ànim no causats per factors fisiològics coneguts o no
especificats (F30-F39)

  F06.30 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts, no especificat

  F06.31 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts, amb
característiques depressives

   Trastorn depressiu causat per factors fisiològics coneguts, amb característiques
depressives

  F06.32 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts, amb episodi de
tipus depressiu major

   Trastorn depressiu causat per factors fisiològics coneguts, amb episodi de tipus depressiu
major

  F06.33 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts, amb
característiques maníaques

   

Trastorn bipolar o relacionat causat per factors fisiològics coneguts, amb característiques
maníaques
Trastorn bipolar o relacionat causat per factors fisiològics coneguts, amb episodis de tipus
maníac o hipomaníac

  F06.34 Trastorn de l'estat d'ànim causat per factors fisiològics coneguts, amb
característiques mixtes

   
Trastorn bipolar o relacionat causat per factors fisiològics coneguts, amb característiques
mixtes
Trastorn depressiu causat per factors fisiològics coneguts, amb característiques mixtes

 F06.4 Trastorn d'ansietat causat per factors fisiològics coneguts

  

Exclou 2: trastorns d'ansietat causats per alcohol i altres substàncies psicoactives (F10-F19
amb .180, .280, .980)
trastorns d'ansietat no causats per factors fisiològics coneguts o no especificats
(F40.-, F41.-)

 F06.8 Altres trastorns mentals especificats causats per factors fisiològics coneguts

  

Psicosi epilèptica NE
Trastorn obsessivocompulsiu o relacionat causat per factors fisiològics coneguts
Trastorn làbil emocional [astènic] orgànic
Trastorn dissociatiu orgànic

F07 Trastorns de la personalitat i el comportament causats per factors fisiològics coneguts

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

 F07.0 Canvi de la personalitat causat per factors fisiològics coneguts

  

Síndrome del lòbul frontal
Síndrome de personalitat en epilèpsia límbica
Síndrome de lobotomia
Trastorn orgànic de la personalitat
Personalitat pseudopsicopàtica orgànica
Personalitat pseudoretardada orgànica
Síndrome de postleucotomia

  Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

  

Exclou 1: deterioració cognitiva lleu (G31.84)
signes i símptomes que afecten l'estat emocional (R45.-)
síndrome postcommocional (F07.81)
síndrome postencefalítica (F07.89)

  Exclou 2: trastorn de la personalitat específic (F60.-)
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 F07.8 Altres trastorns de la personalitat i el comportament causats per factors fisiològics coneguts
  F07.81 Síndrome postcommocional

   Síndrome postcontusional (encefalopatia)
Síndrome cerebral posttraumàtica no psicòtica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la cefalàlgia posttraumàtica associada, si escau
(G44.3-)

   Exclou 1: commoció (cerebral) actual (S06.0-)
síndrome postencefalítica (F07.89)

  F07.89 Altres trastorns de la personalitat i el comportament causats per factors fisiològics
coneguts

   Síndrome postencefalítica
Trastorn afectiu orgànic de l'hemisferi dret

 F07.9 Trastorn de la personalitat i el comportament no especificat causat per factors fisiològics
coneguts

  Psicosíndrome orgànica
F09 Trastorn mental no especificat causat per factors fisiològics coneguts

 

Trastorn mental NE causat per factors fisiològics coneguts
Síndrome cerebral orgànica NE
Trastorn mental orgànic NE
Psicosi orgànica NE
Psicosi simptomàtica NE

 Codifiqueu
primer:

el factor fisiològic subjacent

 Exclou 1: psicosi NE (F29)
Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicoactives (F10-F19)
F10 Trastorns relacionats amb l'alcohol

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a nivell d'alcohol en la sang, si escau (Y90.-)

 F10.1 Abús d'alcohol

  Exclou 1: consum no especificat d'alcohol (F10.9-)
dependència de l'alcohol (F10.2-)

  F10.10 Abús d'alcohol sense complicacions
   Trastorn per consum d'alcohol, lleu
  F10.11 Abús d'alcohol en remissió

   Trastorn per consum d'alcohol, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'alcohol, lleu, en remissió inicial

  F10.12 Abús d'alcohol amb intoxicació
   F10.120 Abús d'alcohol amb intoxicació, sense complicacions
   F10.121 Abús d'alcohol amb intoxicació, amb delirium
   F10.129 Abús d'alcohol amb intoxicació, no especificat
  F10.13 Abús d'alcohol amb abstinència
   F10.130 Abús d'alcohol amb abstinència, sense complicacions
   F10.131 Abús d'alcohol amb abstinència, amb delírium
   F10.132 Abús d'alcohol amb abstinència, amb alteració de la percepció
   F10.139 Abús d'alcohol amb abstinència, no especificat
  F10.14 Abús d'alcohol amb trastorn de l'estat d'ànim induït per l'alcohol

   Trastorn per consum d'alcohol, lleu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per l'alcohol
Trastorn per consum d'alcohol, lleu, amb trastorn depressiu induït per l'alcohol

  F10.15 Abús d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol
   F10.150 Abús d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol, amb deliris

   F10.151 Abús d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol, amb
al·lucinacions

   F10.159 Abús d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol, no especificat
  F10.18 Abús d'alcohol amb altres trastorns induïts per l'alcohol

194



   F10.180 Abús d'alcohol, amb trastorn d'ansietat induït per l'alcohol
   F10.181 Abús d'alcohol, amb disfunció sexual induïda per l'alcohol
   F10.182 Abús d'alcohol, amb trastorn del son induït per l'alcohol
   F10.188 Abús d'alcohol, amb un altre trastorn induït per l'alcohol
  F10.19 Abús d'alcohol amb trastorn no especificat induït per l'alcohol
 F10.2 Dependència de l'alcohol

  Exclou 1: abús d'alcohol (F10.1-)
consum no especificat d'alcohol (F10.9-)

  Exclou 2: efecte tòxic de l'alcohol (T51.0-)
  F10.20 Dependència de l'alcohol sense complicacions

   Trastorn per consum d'alcohol, greu
Trastorn per consum d'alcohol, moderat

  F10.21 Dependència de l'alcohol en remissió

   

Trastorn per consum d'alcohol, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'alcohol, greu, en remissió inicial

  F10.22 Dependència de l'alcohol amb intoxicació
   Embriaguesa aguda (en l'alcoholisme)

   Exclou 2: dependència de l'alcohol amb abstinència (F10.23-)
   F10.220 Dependència de l'alcohol amb intoxicació, sense complicacions
   F10.221 Dependència de l'alcohol amb intoxicació, amb delirium
   F10.229 Dependència de l'alcohol amb intoxicació, no especificat
  F10.23 Dependència de l'alcohol amb abstinència
   Exclou 2: dependència de l'alcohol amb intoxicació (F10.22-)
   F10.230 Dependència de l'alcohol amb abstinència, sense complicacions
   F10.231 Dependència de l'alcohol amb abstinència, amb delirium

   F10.232 Dependència de l'alcohol amb abstinència, amb alteració de la
percepció

   F10.239 Dependència de l'alcohol amb abstinència, no especificat
  F10.24 Dependència de l'alcohol amb trastorn de l'estat d'ànim induït per l'alcohol

   

Trastorn per consum d'alcohol, greu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per l'alcohol
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, amb trastorn depressiu induït per l'alcohol
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, amb trastorn bipolar o relacionat induït per l'alcohol
Trastorn per consum d'alcohol, greu, amb trastorn depressiu induït per l'alcohol

  F10.25 Dependència de l'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol

   F10.250 Dependència de l'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol,
amb deliris

   F10.251 Dependència de l'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol,
amb al·lucinacions

   F10.259 Dependència de l'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol, no
especificat

  F10.26 Dependència de l'alcohol amb trastorn amnèsic persistent induït per l'alcohol

   

Trastorn per consum d'alcohol, greu, amb trastorn neurocognitiu major induït per l'alcohol, de
tipus amnèsic-confabulatori
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, amb trastorn neurocognitiu major induït per
l'alcohol, de tipus amnèsic-confabulatori

  F10.27 Dependència de l'alcohol amb demència persistent induïda per l'alcohol

   

Trastorn per consum d'alcohol, greu, amb trastorn neurocognitiu major induït per l'alcohol, de
tipus no amnèsic-confabulatori
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, amb trastorn neurocognitiu major induït per
l'alcohol, de tipus no amnèsic-confabulatori

  F10.28 Dependència de l'alcohol amb altres trastorns induïts per l'alcohol
   F10.280 Dependència de l'alcohol, amb trastorn d'ansietat induït per l'alcohol
   F10.281 Dependència de l'alcohol, amb disfunció sexual induïda per l'alcohol
   F10.282 Dependència de l'alcohol, amb trastorn del son induït per l'alcohol
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   F10.288 Dependència de l'alcohol, amb un altre trastorn induït per l'alcohol

    

Trastorn per consum d'alcohol, greu, amb trastorn neurocognitiu lleu induït per
l'alcohol
Trastorn per consum d'alcohol, moderat, amb trastorn neurocognitiu lleu induït
per l'alcohol

  F10.29 Dependència de l'alcohol amb trastorn no especificat induït per l'alcohol
 F10.9 Consum no especificat d'alcohol

  Exclou 1: abús d'alcohol (F10.1-)
dependència de l'alcohol (F10.2-)

  F10.92 Consum no especificat d'alcohol amb intoxicació

   F10.920 Consum no especificat d'alcohol amb intoxicació, sense
complicacions

   F10.921 Consum no especificat d'alcohol amb intoxicació, amb delirium
   F10.929 Consum no especificat d'alcohol amb intoxicació, no especificat
  F10.93 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència

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

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

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

   F10.939 Consum no especificat d'alcohol amb abstinència, no especificat
  F10.94 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn de l'estat d'ànim induït per l'alcohol

   Trastorn bipolar o relacionat induït per l'alcohol sense trastorn per consum
Trastorn depressiu induït per l'alcohol sense trastorn per consum

  F10.95 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per l'alcohol

   F10.950 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per
l'alcohol, amb deliris

   F10.951 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per
l'alcohol, amb al·lucinacions

   F10.959 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn psicòtic induït per
l'alcohol, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per l'alcohol sense trastorn per consum

  F10.96 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn amnèsic persistent induït per
l'alcohol

   Trastorn neurocognitiu major induït per l'alcohol, de tipus amnèsic-confabulatori, sense
trastorn per consum

  F10.97 Consum no especificat d'alcohol amb demència persistent induïda per l'alcohol

   Trastorn neurocognitiu major induït per l'alcohol, de tipus no amnèsic-confabulatori, sense
trastorn per consum

  F10.98 Consum no especificat d'alcohol amb altres trastorns induïts per l'alcohol

   F10.980 Consum no especificat d'alcohol, amb trastorn d'ansietat induït per
l'alcohol

    Trastorn d'ansietat induït per l'alcohol sense trastorn per consum

   F10.981 Consum no especificat d'alcohol, amb disfunció sexual induïda per
l'alcohol

    Disfunció sexual induïda per l'alcohol sense trastorn per consum

   F10.982 Consum no especificat d'alcohol, amb trastorn del son induït per
l'alcohol

    Trastorn del son induït per l'alcohol sense trastorn per consum

   F10.988 Consum no especificat d'alcohol, amb un altre trastorn induït per
l'alcohol

    Trastorn neurocognitiu lleu induït per l'alcohol sense trastorn per consum
  F10.99 Consum no especificat d'alcohol amb trastorn no especificat induït per l'alcohol
F11 Trastorns relacionats amb els opioides
 F11.1 Abús d'opioides

  Exclou 1: consum no especificat d'opioides (F11.9-)
dependència dels opioides (F11.2-)
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  F11.10 Abús d'opioides sense complicacions
   Trastorn per consum d'opioides, lleu
  F11.11 Abús d'opioides en remissió

   Trastorn per consum d'opioides, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'opioides, lleu, en remissió inicial

  F11.12 Abús d'opioides amb intoxicació
   F11.120 Abús d'opioides amb intoxicació, sense complicacions
   F11.121 Abús d'opioides amb intoxicació, amb delirium
   F11.122 Abús d'opioides amb intoxicació, amb alteració de la percepció
   F11.129 Abús d'opioides amb intoxicació, no especificat
  F11.13 Abús d'opioides amb abstinència
  F11.14 Abús d'opioides amb trastorn de l'estat d'ànim induït per opioides
   Trastorn per consum d'opioides, lleu, amb trastorn depressiu induït per opioides
  F11.15 Abús d'opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides
   F11.150 Abús d'opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides, amb deliris

   F11.151 Abús d'opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides, amb
al·lucinacions

   F11.159 Abús d'opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides, no
especificat

  F11.18 Abús d'opioides amb altres trastorns induïts per opioides
   F11.181 Abús d'opioides, amb disfunció sexual induïda per opioides
   F11.182 Abús d'opioides, amb trastorn del son induït per opioides
   F11.188 Abús d'opioides, amb un altre trastorn induït per opioides
  F11.19 Abús d'opioides amb trastorn no especificat induït per opioides
 F11.2 Dependència dels opioides

  Exclou 1: abús d'opioides (F11.1-)
consum no especificat d'opioides (F11.9-)

  Exclou 2: intoxicació per opioides (T40.0-T40.2-)
  F11.20 Dependència dels opioides sense complicacions

   Trastorn per consum d'opioides, greu
Trastorn per consum d'opioides, moderat

  F11.21 Dependència dels opioides en remissió

   

Trastorn per consum d'opioides, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'opioides, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum d'opioides, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'opioides, greu, en remissió inicial

  F11.22 Dependència dels opioides amb intoxicació
   Exclou 1: dependència dels opioides amb abstinència (F11.23)
   F11.220 Dependència dels opioides amb intoxicació, sense complicacions
   F11.221 Dependència dels opioides amb intoxicació, amb delirium

   F11.222 Dependència dels opioides amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

   F11.229 Dependència dels opioides amb intoxicació, no especificat
  F11.23 Dependència dels opioides amb abstinència
   Exclou 1: dependència dels opioides amb intoxicació (F11.22-)
  F11.24 Dependència dels opioides amb trastorn de l'estat d'ànim induït per opioides
   Trastorn per consum d'opioides, moderat, amb trastorn depressiu induït per opioides
  F11.25 Dependència dels opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides

   F11.250 Dependència dels opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides,
amb deliris

   F11.251 Dependència dels opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides,
amb al·lucinacions

   F11.259 Dependència dels opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides,
no especificat

  F11.28 Dependència dels opioides amb altres trastorns induïts per opioides
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   F11.281 Dependència dels opioides, amb disfunció sexual induïda per opioides
   F11.282 Dependència dels opioides, amb trastorn del son induït per opioides
   F11.288 Dependència dels opioides, amb un altre trastorn induït per opioides
  F11.29 Dependència dels opioides amb trastorn no especificat induït per opioides
 F11.9 Consum no especificat d'opioides

  Exclou 1: abús d'opioides (F11.1-)
dependència dels opioides (F11.2-)

  F11.90 Consum no especificat d'opioides sense complicacions
  F11.92 Consum no especificat d'opioides amb intoxicació
   Exclou 1: consum no especificat d'opioides amb abstinència (F11.93)

   F11.920 Consum no especificat d'opioides amb intoxicació, sense
complicacions

   F11.921 Consum no especificat d'opioides amb intoxicació, amb delirium
    Delirium induït per opioides

   F11.922 Consum no especificat d'opioides amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

   F11.929 Consum no especificat d'opioides amb intoxicació, no especificat
  F11.93 Consum no especificat d'opioides amb abstinència
   Exclou 1: consum no especificat d'opioides amb intoxicació (F11.92-)
  F11.94 Consum no especificat d'opioides amb trastorn de l'estat d'ànim induït per opioides
   Trastorn depressiu induït per opioides sense trastorn per consum
  F11.95 Consum no especificat d'opioides amb trastorn psicòtic induït per opioides

   F11.950 Consum no especificat d'opioides amb trastorn psicòtic induït per
opioides, amb deliris

   F11.951 Consum no especificat d'opioides amb trastorn psicòtic induït per
opioides, amb al·lucinacions

   F11.959 Consum no especificat d'opioides amb trastorn psicòtic induït per
opioides, no especificat

  F11.98 Consum no especificat d'opioides amb altres trastorns especificats induïts per
opioides

   F11.981 Consum no especificat d'opioides, amb disfunció sexual induïda per
opioides

    Disfunció sexual induïda per opioides sense trastorn per consum

   F11.982 Consum no especificat d'opioides, amb trastorn del son induït per
opioides

    Trastorn del son induït per opioides sense trastorn per consum

   F11.988 Consum no especificat d'opioides, amb un altre trastorn induït per
opioides

    Trastorn d'ansietat induït per opioides sense trastorn per consum
  F11.99 Consum no especificat d'opioides amb trastorn no especificat induït per opioides
F12 Trastorns relacionats amb el cànnabis
 Inclou: marihuana

 F12.1 Abús de cànnabis

  Exclou 1: consum no especificat de cànnabis (F12.9-)
dependència del cànnabis (F12.2-)

  F12.10 Abús de cànnabis sense complicacions
   Trastorn per consum de cànnabis, lleu
  F12.11 Abús de cànnabis en remissió

   Trastorn per consum de cànnabis, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cànnabis, lleu, en remissió inicial

  F12.12 Abús de cànnabis amb intoxicació
   F12.120 Abús de cànnabis amb intoxicació, sense complicacions
   F12.121 Abús de cànnabis amb intoxicació, amb delirium
   F12.122 Abús de cànnabis amb intoxicació, amb alteració de la percepció
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   F12.129 Abús de cànnabis amb intoxicació, no especificat
  F12.13 Abús de cànnabis amb abstinència
  F12.15 Abús de cànnabis amb trastorn psicòtic
   F12.150 Abús de cànnabis amb trastorn psicòtic, amb deliris
   F12.151 Abús de cànnabis amb trastorn psicòtic, amb al·lucinacions
   F12.159 Abús de cànnabis amb trastorn psicòtic, no especificat
  F12.18 Abús de cànnabis amb altres trastorns induïts pel cànnabis
   F12.180 Abús de cànnabis, amb trastorn d'ansietat induït pel cànnabis
   F12.188 Abús de cànnabis, amb un altre trastorn induït pel cànnabis

    Trastorn per consum de cànnabis, lleu, amb trastorn del son induït pel
cànnabis

  F12.19 Abús de cànnabis amb trastorn no especificat induït pel cànnabis
 F12.2 Dependència del cànnabis

  Exclou 1: abús de cànnabis (F12.1-)
consum no especificat de cànnabis (F12.9-)

  Exclou 2: intoxicació per cànnabis (T40.7-)
  F12.20 Dependència del cànnabis sense complicacions

   Trastorn per consum de cànnabis, greu
Trastorn per consum de cànnabis, moderat

  F12.21 Dependència del cànnabis en remissió

   

Trastorn per consum de cànnabis, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cànnabis, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de cànnabis, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cànnabis, greu, en remissió inicial

  F12.22 Dependència del cànnabis amb intoxicació
   F12.220 Dependència del cànnabis amb intoxicació, sense complicacions
   F12.221 Dependència del cànnabis amb intoxicació, amb delirium

   F12.222 Dependència del cànnabis amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

   F12.229 Dependència del cànnabis amb intoxicació, no especificat
  F12.23 Dependència del cànnabis amb abstinència
  F12.25 Dependència del cànnabis amb trastorn psicòtic
   F12.250 Dependència del cànnabis amb trastorn psicòtic, amb deliris
   F12.251 Dependència del cànnabis amb trastorn psicòtic, amb al·lucinacions
   F12.259 Dependència del cànnabis amb trastorn psicòtic, no especificat
  F12.28 Dependència del cànnabis amb altres trastorns induïts pel cànnabis
   F12.280 Dependència del cànnabis, amb trastorn d'ansietat induït pel cànnabis
   F12.288 Dependència del cànnabis, amb un altre trastorn induït pel cànnabis

    

Trastorn per consum de cànnabis, moderat, amb trastorn del son induït pel
cànnabis
Trastorn per consum de cànnabis, greu, amb trastorn del son induït pel
cànnabis

  F12.29 Dependència del cànnabis amb trastorn no especificat induït pel cànnabis
 F12.9 Consum no especificat de cànnabis

  Exclou 1: abús de cànnabis (F12.1-)
dependència del cànnabis (F12.2-)

  F12.90 Consum no especificat de cànnabis sense complicacions
  F12.92 Consum no especificat de cànnabis amb intoxicació

   F12.920 Consum no especificat de cànnabis amb intoxicació, sense
complicacions

   F12.921 Consum no especificat de cànnabis amb intoxicació, amb delirium

   F12.922 Consum no especificat de cànnabis amb intoxicació, amb alteració de
la percepció

   F12.929 Consum no especificat de cànnabis amb intoxicació, no especificat
  F12.93 Consum no especificat de cànnabis amb abstinència
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  F12.95 Consum no especificat de cànnabis amb trastorn psicòtic
   F12.950 Consum no especificat de cànnabis amb trastorn psicòtic, amb deliris

   F12.951 Consum no especificat de cànnabis amb trastorn psicòtic, amb
al·lucinacions

   F12.959 Consum no especificat de cànnabis amb trastorn psicòtic, no
especificat

    Trastorn psicòtic induït pel cànnabis sense trastorn per consum
  F12.98 Consum no especificat de cànnabis amb altres trastorns induïts pel cànnabis
   F12.980 Consum no especificat de cànnabis, amb trastorn d'ansietat
    Trastorn d'ansietat induït pel cànnabis sense trastorn per consum

   F12.988 Consum no especificat de cànnabis, amb un altre trastorn induït pel
cànnabis

    Trastorn del son induït pel cànnabis sense trastorn per consum
  F12.99 Consum no especificat de cànnabis amb trastorn no especificat induït pel cànnabis
F13 Trastorns relacionats amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics
 F13.1 Abús relacionat amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics

  Exclou 1: consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics (F13.9-)
dependència relacionada amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics (F13.2-)

  F13.10 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics sense complicacions
   Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, lleu
  F13.11 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics en remissió

   Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, lleu, en remissió inicial

  F13.12 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb intoxicació

   F13.120 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb intoxicació, sense
complicacions

   F13.121 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb intoxicació, amb delirium
   F13.129 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb intoxicació, no especificat
  F13.13 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència

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

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

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

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

  F13.14 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
sedants, hipnòtics o ansiolítics

   

Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, lleu, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, lleu, amb trastorn depressiu induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.15 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn psicòtic induït per sedants,
hipnòtics o ansiolítics

   F13.150 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn psicòtic induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb deliris

   F13.151 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn psicòtic induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb al·lucinacions

   F13.159 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn psicòtic induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics, no especificat

  F13.18 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb altres trastorns induïts per sedants,
hipnòtics o ansiolítics

   F13.180 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb trastorn d'ansietat induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.181 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb disfunció sexual induïda
per sedants, hipnòtics o ansiolítics
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   F13.182 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb trastorn del son induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.188 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb un altre trastorn induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.19 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn no especificat induït per
sedants, hipnòtics o ansiolítics

 F13.2 Dependència relacionada amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics

  Exclou 1: abús relacionat amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics (F13.1-)
consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics (F13.9-)

  Exclou 2: intoxicació per sedants, hipnòtics o ansiolítics (T42.-)
  F13.20 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics sense complicacions
  F13.21 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics en remissió

   

Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, en remissió inicial

  F13.22 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb intoxicació

   Exclou 1: dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
abstinència (F13.23-)

   F13.220 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
intoxicació, sense complicacions

   F13.221 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
intoxicació, amb delirium

   F13.229 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
intoxicació, no especificat

  F13.23 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb abstinència

   Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat

   Exclou 1: dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
intoxicació (F13.22-)

   F13.230 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
abstinència, sense complicacions

   F13.231 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
abstinència, amb delirium

   F13.232 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
abstinència, amb alteració de la percepció

    Abstinència de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb alteracions de la
percepció

   F13.239 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb
abstinència, no especificat

    Abstinència de sedants, hipnòtics o ansiolítics sense alteracions de la
percepció

  F13.24 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn de l'estat
d'ànim induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   

Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, amb trastorn depressiu
induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, amb trastorn depressiu induït
per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.25 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn psicòtic
induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.250 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb deliris

   F13.251 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb al·lucinacions
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   F13.259 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, no especificat

  F13.26 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn amnèsic
persistent induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.27 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb demència persistent
induïda per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   

Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, amb trastorn neurocognitiu
major induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, amb trastorn
neurocognitiu major induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.28 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb altres trastorns
induïts per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.280 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics, amb trastorn
d'ansietat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.281 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics, amb
disfunció sexual induïda per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.282 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics, amb trastorn
del son induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.288 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics, amb un altre
trastorn induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

    

Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, greu, amb trastorn
neurocognitiu lleu induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
Trastorn per consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics, moderat, amb trastorn
neurocognitiu lleu induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.29 Dependència dels sedants, els hipnòtics o els ansiolítics amb trastorn no
especificat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

 F13.9 Consum no especificat relacionat amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics

  Exclou 1: abús relacionat amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics (F13.1-)
dependència relacionada amb els sedants, els hipnòtics o els ansiolítics (F13.2-)

  F13.90 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics sense complicacions
  F13.92 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb intoxicació

   Exclou 1: consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
abstinència (F13.93-)

   F13.920 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
intoxicació, sense complicacions

   F13.921 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
intoxicació, amb delirium

    Delirium induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.929 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
intoxicació, no especificat

  F13.93 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb abstinència

   Exclou 1: consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
intoxicació (F13.92-)

   F13.930 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
abstinència, sense complicacions

   F13.931 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
abstinència, amb delirium

   F13.932 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
abstinència, amb alteracions de la percepció

   F13.939 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb
abstinència, no especificat

  F13.94 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn de l'estat
d'ànim induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   
Trastorn bipolar o relacionat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum
Trastorn depressiu induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per consum

  F13.95 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn psicòtic
induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics
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   F13.950 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb deliris

   F13.951 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb al·lucinacions

   F13.959 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn
psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum

  F13.96 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn amnèsic
persistent induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.97 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb demència persistent
induïda per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   Trastorn neurocognitiu major induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum

  F13.98 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb altres trastorns
induïts per sedants, hipnòtics o ansiolítics

   F13.980 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb
trastorn d'ansietat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

    Trastorn d'ansietat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum

   F13.981 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb
disfunció sexual induïda per sedants, hipnòtics o ansiolítics

    Disfunció sexual induïda per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum

   F13.982 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb
trastorn del son induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

    Trastorn del son induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics sense trastorn per
consum

   F13.988 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics, amb un altre
trastorn induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

    Trastorn neurocognitiu lleu induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

  F13.99 Consum no especificat de sedants, hipnòtics o ansiolítics amb trastorn no
especificat induït per sedants, hipnòtics o ansiolítics

F14 Trastorns relacionats amb la cocaïna
 Exclou 2: altres trastorns relacionats amb estimulants (F15.-)
 F14.1 Abús de cocaïna

  Exclou 1: consum no especificat de cocaïna (F14.9-)
dependència de la cocaïna (F14.2-)

  F14.10 Abús de cocaïna sense complicacions
   Trastorn per consum de cocaïna, lleu
  F14.11 Abús de cocaïna en remissió

   Trastorn per consum de cocaïna, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cocaïna, lleu, en remissió inicial

  F14.12 Abús de cocaïna amb intoxicació
   F14.120 Abús de cocaïna amb intoxicació, sense complicacions
   F14.121 Abús de cocaïna amb intoxicació, amb delirium
   F14.122 Abús de cocaïna amb intoxicació, amb alteració de la percepció
   F14.129 Abús de cocaïna amb intoxicació, no especificat
  F14.13 Abús no especificat de cocaïna amb abstinència
  F14.14 Abús de cocaïna amb trastorn de l'estat d'ànim induït per la cocaïna

   Trastorn per consum de cocaïna, lleu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la cocaïna
Trastorn per consum de cocaïna, lleu, amb trastorn depressiu induït per la cocaïna

  F14.15 Abús de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna
   F14.150 Abús de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna, amb deliris

   F14.151 Abús de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna, amb
al·lucinacions

   F14.159 Abús de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna, no
especificat
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  F14.18 Abús de cocaïna amb altres trastorns induïts per la cocaïna
   F14.180 Abús de cocaïna, amb trastorn d'ansietat induït per la cocaïna
   F14.181 Abús de cocaïna, amb disfunció sexual induïda per la cocaïna
   F14.182 Abús de cocaïna, amb trastorn del son induït per la cocaïna
   F14.188 Abús de cocaïna, amb un altre trastorn induït per la cocaïna

    Trastorn per consum de cocaïna, lleu, amb trastorn obsessivocompulsiu o
relacionat induït per la cocaïna

  F14.19 Abús de cocaïna amb trastorn no especificat induït per la cocaïna
 F14.2 Dependència de la cocaïna

  Exclou 1: abús de cocaïna (F14.1-)
consum no especificat de cocaïna (F14.9-)

  Exclou 2: intoxicació per cocaïna (T40.5-)
  F14.20 Dependència de la cocaïna sense complicacions

   Trastorn per consum de cocaïna, greu
Trastorn per consum de cocaïna, moderat

  F14.21 Dependència de la cocaïna en remissió

   

Trastorn per consum de cocaïna, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cocaïna, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de cocaïna, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de cocaïna, greu, en remissió inicial

  F14.22 Dependència de la cocaïna amb intoxicació
   Exclou 1: dependència de la cocaïna amb abstinència (F14.23)
   F14.220 Dependència de la cocaïna amb intoxicació, sense complicacions
   F14.221 Dependència de la cocaïna amb intoxicació, amb delirium

   F14.222 Dependència de la cocaïna amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

   F14.229 Dependència de la cocaïna amb intoxicació, no especificat
  F14.23 Dependència de la cocaïna amb abstinència
   Exclou 1: dependència de la cocaïna amb intoxicació (F14.22-)
  F14.24 Dependència de la cocaïna amb trastorn de l'estat d'ànim induït per la cocaïna

   

Trastorn per consum de cocaïna, greu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la
cocaïna
Trastorn per consum de cocaïna, moderat, amb trastorn depressiu induït per la cocaïna
Trastorn per consum de cocaïna, moderat, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la
cocaïna
Trastorn per consum de cocaïna, greu, amb trastorn depressiu induït per la cocaïna

  F14.25 Dependència de la cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna

   F14.250 Dependència de la cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna,
amb deliris

   F14.251 Dependència de la cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna,
amb al·lucinacions

   F14.259 Dependència de la cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna,
no especificat

  F14.28 Dependència de la cocaïna amb altres trastorns induïts per la cocaïna

   F14.280 Dependència de la cocaïna, amb trastorn d'ansietat induït per la
cocaïna

   F14.281 Dependència de la cocaïna, amb disfunció sexual induïda per la
cocaïna

   F14.282 Dependència de la cocaïna, amb trastorn del son induït per la cocaïna
   F14.288 Dependència de la cocaïna, amb un altre trastorn induït per la cocaïna

    

Trastorn per consum de cocaïna, greu, amb trastorn obsessivocompulsiu o
relacionat induït per la cocaïna
Trastorn per consum de cocaïna, moderat, amb trastorn obsessivocompulsiu o
relacionat induït per la cocaïna

  F14.29 Dependència de la cocaïna amb trastorn no especificat induït per la cocaïna
 F14.9 Consum no especificat de cocaïna
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  Exclou 1: abús de cocaïna (F14.1-)
dependència de la cocaïna (F14.2-)

  F14.90 Consum no especificat de cocaïna sense complicacions
  F14.92 Consum no especificat de cocaïna amb intoxicació

   F14.920 Consum no especificat de cocaïna amb intoxicació, sense
complicacions

   F14.921 Consum no especificat de cocaïna amb intoxicació, amb delirium

   F14.922 Consum no especificat de cocaïna amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

   F14.929 Consum no especificat de cocaïna amb intoxicació, no especificat
  F14.93 Consum no especificat de cocaïna amb abstinència

  F14.94 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn de l'estat d'ànim induït per la
cocaïna

   Trastorn bipolar o relacionat induït per la cocaïna sense trastorn per consum
Trastorn depressiu induït per la cocaïna sense trastorn per consum

  F14.95 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la cocaïna

   F14.950 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la
cocaïna, amb deliris

   F14.951 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la
cocaïna, amb al·lucinacions

   F14.959 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn psicòtic induït per la
cocaïna, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per la cocaïna sense trastorn per consum

  F14.98 Consum no especificat de cocaïna amb altres trastorns especificats induïts per la
cocaïna

   F14.980 Consum no especificat de cocaïna, amb trastorn d'ansietat induït per la
cocaïna

    Trastorn d'ansietat induït per la cocaïna sense trastorn per consum

   F14.981 Consum no especificat de cocaïna, amb disfunció sexual induïda per la
cocaïna

    Disfunció sexual induïda per la cocaïna sense trastorn per consum

   F14.982 Consum no especificat de cocaïna, amb trastorn del son induït per la
cocaïna

    Trastorn del son induït per la cocaïna sense trastorn per consum

   F14.988 Consum no especificat de cocaïna, amb un altre trastorn induït per la
cocaïna

    Trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per la cocaïna
  F14.99 Consum no especificat de cocaïna amb trastorn no especificat induït per la cocaïna
F15 Trastorns relacionats amb altres estimulants

 Inclou: cafeïna
trastorns relacionats amb amfetamines

 Exclou 2: trastorns relacionats amb la cocaïna (F14.-)
 F15.1 Abús d'altres estimulants

  Exclou 1: consum no especificat d'altres estimulants (F15.9-)
dependència d'altres estimulants (F15.2-)

  F15.10 Abús d'altres estimulants sense complicacions

   Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, lleu
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, lleu

  F15.11 Abús d'altres estimulants en remissió

   

Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, lleu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, lleu, en remissió
inicial

  F15.12 Abús d'altres estimulants amb intoxicació
   F15.120 Abús d'altres estimulants amb intoxicació, sense complicacions
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   F15.121 Abús d'altres estimulants amb intoxicació, amb delirium

   F15.122 Abús d'altres estimulants amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

    Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, lleu, amb intoxicació
per amfetamines o altres estimulants, amb alteracions de la percepció

   F15.129 Abús d'altres estimulants amb intoxicació, no especificat

    Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, lleu, amb intoxicació
per amfetamines o altres estimulants, sense alteracions de la percepció

  F15.13 Abús d'altres estimulants amb abstinència
  F15.14 Abús d'altres estimulants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per estimulants

   

Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, lleu, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per amfetamines o altres estimulants
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, lleu, amb trastorn depressiu induït
per amfetamines o altres estimulants

  F15.15 Abús d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per estimulants

   F15.150 Abús d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per estimulants,
amb deliris

   F15.151 Abús d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per estimulants,
amb al·lucinacions

   F15.159 Abús d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per estimulants,
no especificat

  F15.18 Abús d'altres estimulants amb altres trastorns induïts per estimulants

   F15.180 Abús d'altres estimulants, amb trastorn d'ansietat induït per
estimulants

   F15.181 Abús d'altres estimulants, amb disfunció sexual induïda per
estimulants

   F15.182 Abús d'altres estimulants, amb trastorn del son induït per estimulants
   F15.188 Abús d'altres estimulants, amb un altre trastorn induït per estimulants

    Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, lleu, amb trastorn
obsessivocompulsiu o relacionat induït per amfetamines o altres estimulants

  F15.19 Abús d'altres estimulants amb trastorn no especificat induït per estimulants
 F15.2 Dependència d'altres estimulants

  Exclou 1: abús d'altres estimulants (F15.1-)
consum no especificat d'altres estimulants (F15.9-)

  F15.20 Dependència d'altres estimulants sense complicacions

   

Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, greu
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, moderat
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, greu
Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, moderat

  F15.21 Dependència d'altres estimulants en remissió

   

Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, greu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, greu, en remissió inicial
Trastorn per consum de substàncies de tipus amfetamínic, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, moderat, en
remissió inicial
Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, moderat, en
remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres estimulants o d'estimulants no especificats, greu, en remissió
inicial

  F15.22 Dependència d'altres estimulants amb intoxicació
   Exclou 1: dependència d'altres estimulants amb abstinència (F15.23)

   F15.220 Dependència d'altres estimulants amb intoxicació, sense
complicacions

   F15.221 Dependència d'altres estimulants amb intoxicació, amb delirium
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   F15.222 Dependència d'altres estimulants amb intoxicació, amb alteració de la
percepció

    

Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, greu, amb intoxicació
per amfetamines o altres estimulants, amb alteracions de la percepció
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, moderat, amb
intoxicació per amfetamines o altres estimulants, amb alteracions de la
percepció

   F15.229 Dependència d'altres estimulants amb intoxicació, no especificat

    

Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, greu, amb intoxicació
per amfetamines o altres estimulants, sense alteracions de la percepció
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, moderat, amb
intoxicació per amfetamines o altres estimulants, sense alteracions de la
percepció

  F15.23 Dependència d'altres estimulants amb abstinència
   Abstinència d'amfetamines o altres estimulants

   Exclou 1: dependència d'altres estimulants amb intoxicació (F15.22-)

  F15.24 Dependència d'altres estimulants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
estimulants

   

Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, greu, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per amfetamines o altres estimulants
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, moderat, amb trastorn depressiu
induït per amfetamines o altres estimulants
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, moderat, amb trastorn bipolar o
relacionat induït per amfetamines o altres estimulants
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, greu, amb trastorn depressiu induït
per amfetamines o altres estimulants

  F15.25 Dependència d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per estimulants

   F15.250 Dependència d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per
estimulants, amb deliris

   F15.251 Dependència d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per
estimulants, amb al·lucinacions

   F15.259 Dependència d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per
estimulants, no especificat

  F15.28 Dependència d'altres estimulants amb altres trastorns induïts per estimulants

   F15.280 Dependència d'altres estimulants, amb trastorn d'ansietat induït per
estimulants

   F15.281 Dependència d'altres estimulants, amb disfunció sexual induïda per
estimulants

   F15.282 Dependència d'altres estimulants, amb trastorn del son induït per
estimulants

   F15.288 Dependència d'altres estimulants, amb un altre trastorn induït per
estimulants

    

Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, greu, amb trastorn
obsessivocompulsiu o relacionat induït per amfetamines o altres estimulants
Trastorn per consum d'amfetamines o altres estimulants, moderat, amb
trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per amfetamines o altres
estimulants

  F15.29 Dependència d'altres estimulants amb trastorn no especificat induït per estimulants
 F15.9 Consum no especificat d'altres estimulants

  Exclou 1: abús d'altres estimulants (F15.1-)
dependència d'altres estimulants (F15.2-)

  F15.90 Consum no especificat d'altres estimulants sense complicacions
  F15.92 Consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació
   Exclou 1: consum no especificat d'altres estimulants amb abstinència (F15.93)

   F15.920 Consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació, sense
complicacions

   F15.921 Consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació, amb
delirium

    Delirium induït per amfetamines o altres estimulants
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   F15.922 Consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació, amb
alteració de la percepció

   F15.929 Consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació, no
especificat

    Intoxicació per cafeïna
  F15.93 Consum no especificat d'altres estimulants amb abstinència
   Abstinència de cafeïna

   Exclou 1: consum no especificat d'altres estimulants amb intoxicació (F15.92-)

  F15.94 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
estimulants

   
Trastorn bipolar o relacionat induït per amfetamines o altres estimulants sense trastorn per
consum
Trastorn depressiu induït per amfetamines o altres estimulants sense trastorn per consum

  F15.95 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït per
estimulants

   F15.950 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït
per estimulants, amb deliris

   F15.951 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït
per estimulants, amb al·lucinacions

   F15.959 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn psicòtic induït
per estimulants, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per amfetamines o altres estimulants sense trastorn
per consum

  F15.98 Consum no especificat d'altres estimulants amb altres trastorns induïts per
estimulants

   F15.980 Consum no especificat d'altres estimulants, amb trastorn d'ansietat
induït per estimulants

    
Trastorn d'ansietat induït per amfetamines o altres estimulants sense trastorn
per consum
Trastorn d'ansietat induït per la cafeïna sense trastorn per consum

   F15.981 Consum no especificat d'altres estimulants, amb disfunció sexual
induïda per estimulants

    Disfunció sexual induïda per amfetamines o altres estimulants sense trastorn
per consum

   F15.982 Consum no especificat d'altres estimulants, amb trastorn del son induït
per estimulants

    
Trastorn del son induït per amfetamines o altres estimulants sense trastorn per
consum
Trastorn del son induït per la cafeïna sense trastorn per consum

   F15.988 Consum no especificat d'altres estimulants, amb un altre trastorn induït
per estimulants

    Trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per amfetamines o altres
estimulants sense trastorn per consum

  F15.99 Consum no especificat d'altres estimulants amb trastorn no especificat induït per
estimulants

F16 Trastorns relacionats amb els al·lucinògens

 
Inclou: èxtasi

fenciclidina
PCP

 F16.1 Abús d'al·lucinògens

  Exclou 1: consum no especificat d'al·lucinògens (F16.9-)
dependència dels al·lucinògens (F16.2-)

  F16.10 Abús d'al·lucinògens sense complicacions

   Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, lleu
Trastorn per consum de fenciclidina, lleu

  F16.11 Abús d'al·lucinògens en remissió

   

Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de fenciclidina, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de fenciclidina, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, lleu, en remissió inicial
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  F16.12 Abús d'al·lucinògens amb intoxicació
   F16.120 Abús d'al·lucinògens amb intoxicació, sense complicacions
   F16.121 Abús d'al·lucinògens amb intoxicació, amb delirium
   F16.122 Abús d'al·lucinògens amb intoxicació, amb alteració de la percepció
   F16.129 Abús d'al·lucinògens amb intoxicació, no especificat
  F16.14 Abús d'al·lucinògens amb trastorn de l'estat d'ànim induït per al·lucinògens

   

Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, lleu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per
altres al·lucinògens
Trastorn per consum de fenciclidina, lleu, amb trastorn depressiu induït per la fenciclidina
Trastorn per consum de fenciclidina, lleu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la
fenciclidina
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, lleu, amb trastorn depressiu induït per altres
al·lucinògens

  F16.15 Abús d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per al·lucinògens

   F16.150 Abús d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per al·lucinògens,
amb deliris

   F16.151 Abús d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per al·lucinògens,
amb al·lucinacions

   F16.159 Abús d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per al·lucinògens, no
especificat

  F16.18 Abús d'al·lucinògens amb altres trastorns induïts per al·lucinògens
   F16.180 Abús d'al·lucinògens, amb trastorn d'ansietat induït per al·lucinògens

   F16.183 Abús d'al·lucinògens, amb trastorn perceptiu persistent per
al·lucinògens (reviviscències)

   F16.188 Abús d'al·lucinògens, amb un altre trastorn induït per al·lucinògens
  F16.19 Abús d'al·lucinògens amb trastorn no especificat induït per al·lucinògens
 F16.2 Dependència dels al·lucinògens

  Exclou 1: abús d'al·lucinògens (F16.1-)
consum no especificat d'al·lucinògens (F16.9-)

  F16.20 Dependència dels al·lucinògens sense complicacions

   

Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, greu
Trastorn per consum de fenciclidina, moderat
Trastorn per consum de fenciclidina, greu
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, moderat

  F16.21 Dependència dels al·lucinògens en remissió

   

Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de fenciclidina, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de fenciclidina, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de fenciclidina, greu, en remissió inicial
Trastorn per consum de fenciclidina, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, greu, en remissió inicial

  F16.22 Dependència dels al·lucinògens amb intoxicació
   F16.220 Dependència dels al·lucinògens amb intoxicació, sense complicacions
   F16.221 Dependència dels al·lucinògens amb intoxicació, amb delirium
   F16.229 Dependència dels al·lucinògens amb intoxicació, no especificat
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  F16.24 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
al·lucinògens

   

Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, greu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per
altres al·lucinògens
Trastorn per consum de fenciclidina, moderat, amb trastorn depressiu induït per la
fenciclidina
Trastorn per consum de fenciclidina, moderat, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la
fenciclidina
Trastorn per consum de fenciclidina, greu, amb trastorn depressiu induït per la fenciclidina
Trastorn per consum de fenciclidina, greu, amb trastorn bipolar o relacionat induït per la
fenciclidina
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, moderat, amb trastorn depressiu induït per
altres al·lucinògens
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, moderat, amb trastorn bipolar o relacionat induït
per altres al·lucinògens
Trastorn per consum d'altres al·lucinògens, greu, amb trastorn depressiu induït per altres
al·lucinògens

  F16.25 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per al·lucinògens

   F16.250 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, amb deliris

   F16.251 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, amb al·lucinacions

   F16.259 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, no especificat

  F16.28 Dependència dels al·lucinògens amb altres trastorns induïts per al·lucinògens

   F16.280 Dependència dels al·lucinògens, amb trastorn d'ansietat induït per
al·lucinògens

   F16.283 Dependència dels al·lucinògens, amb trastorn perceptiu persistent per
al·lucinògens (reviviscències)

   F16.288 Dependència dels al·lucinògens, amb un altre trastorn induït per
al·lucinògens

  F16.29 Dependència dels al·lucinògens amb trastorn no especificat induït per
al·lucinògens

 F16.9 Consum no especificat d'al·lucinògens

  Exclou 1: abús d'al·lucinògens (F16.1-)
dependència dels al·lucinògens (F16.2-)

  F16.90 Consum no especificat d'al·lucinògens sense complicacions
  F16.92 Consum no especificat d'al·lucinògens amb intoxicació

   F16.920 Consum no especificat d'al·lucinògens amb intoxicació, sense
complicacions

   F16.921 Consum no especificat d'al·lucinògens amb intoxicació, amb delirium
    Delirium per intoxicació per altres al·lucinògens
   F16.929 Consum no especificat d'al·lucinògens amb intoxicació, no especificat

  F16.94 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
al·lucinògens

   

Trastorn bipolar o relacionat induït per altres al·lucinògens sense trastorn per consum
Trastorn depressiu induït per la fenciclidina sense trastorn per consum
Trastorn depressiu induït per altres al·lucinògens sense trastorn per consum
Trastorn bipolar o relacionat induït per la fenciclidina sense trastorn per consum

  F16.95 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens

   F16.950 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, amb deliris

   F16.951 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, amb al·lucinacions

   F16.959 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn psicòtic induït per
al·lucinògens, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per altres al·lucinògens sense trastorn per consum
Trastorn psicòtic induït per la fenciclidina sense trastorn per consum

  F16.98 Consum no especificat d'al·lucinògens amb altres trastorns especificats induïts per
al·lucinògens
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   F16.980 Consum no especificat d'al·lucinògens, amb trastorn d'ansietat induït
per al·lucinògens

    Trastorn d'ansietat induït per altres al·lucinògens sense trastorn per consum
Trastorn d'ansietat induït per la fenciclidina sense trastorn per consum

   F16.983 Consum no especificat d'al·lucinògens, amb trastorn perceptiu
persistent per al·lucinògens (reviviscències)

   F16.988 Consum no especificat d'al·lucinògens, amb un altre trastorn induït per
al·lucinògens

  F16.99 Consum no especificat d'al·lucinògens amb trastorn no especificat induït per
al·lucinògens

F17 Dependència de la nicotina

 Exclou 1: antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac NE (Z72.0)

 Exclou 2: consum de tabac (tabaquisme) durant l'embaràs, el part i el puerperi (O99.33-)
efecte tòxic de la nicotina (T65.2-)

 F17.2 Dependència de la nicotina
  F17.20 Dependència de la nicotina, no especificat
   F17.200 Dependència de la nicotina, no especificat, sense complicacions

    
Trastorn per consum de tabac, greu
Trastorn per consum de tabac, moderat
Trastorn per consum de tabac, lleu

   F17.201 Dependència de la nicotina, no especificat, en remissió

    

Trastorn per consum de tabac, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, greu, en remissió inicial

   F17.203 Dependència de la nicotina, no especificat, amb abstinència
    Abstinència de tabac

   F17.208 Dependència de la nicotina, no especificat, amb altres trastorns induïts
per la nicotina

   F17.209 Dependència de la nicotina, no especificat, amb trastorns no
especificats induïts per la nicotina

  F17.21 Dependència de la nicotina, cigarretes
   F17.210 Dependència de la nicotina, cigarretes, sense complicacions
   F17.211 Dependència de la nicotina, cigarretes, en remissió

    

Trastorn per consum de tabac, cigarretes, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, cigarretes, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, cigarretes, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, cigarretes, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, cigarretes, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum de tabac, cigarretes, greu, en remissió inicial

   F17.213 Dependència de la nicotina, cigarretes, amb abstinència

   F17.218 Dependència de la nicotina, cigarretes, amb altres trastorns induïts per
la nicotina

   F17.219 Dependència de la nicotina, cigarretes, amb trastorns no especificats
induïts per la nicotina

  F17.22 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar
   F17.220 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar, sense complicacions
   F17.221 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar, en remissió

    

Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, greu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, moderat, en remissió
inicial
Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, moderat, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, lleu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, tabac de mastegar, greu, en remissió inicial

211



   F17.223 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar, amb abstinència

   F17.228 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar, amb altres trastorns
induïts per la nicotina

   F17.229 Dependència de la nicotina, tabac de mastegar, amb trastorns no
especificats induïts per la nicotina

  F17.29 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac
   F17.290 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac, sense complicacions
   F17.291 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac, en remissió

    

Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, greu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, moderat, en remissió
inicial
Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, moderat, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, lleu, en remissió inicial
Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, lleu, en remissió
sostinguda
Trastorn per consum de tabac, altres tipus de tabac, greu, en remissió inicial

   F17.293 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac, amb abstinència

   F17.298 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac, amb altres trastorns
induïts per la nicotina

   F17.299 Dependència de la nicotina, altres tipus de tabac, amb trastorns no
especificats induïts per la nicotina

F18 Trastorns relacionats amb els inhalants
 Inclou: dissolvents volàtils

 F18.1 Abús d'inhalants

  Exclou 1: consum no especificat d'inhalants (F18.9-)
dependència dels inhalants (F18.2-)

  F18.10 Abús d'inhalants sense complicacions
   Trastorn per consum d'inhalants, lleu
  F18.11 Abús d'inhalants en remissió

   Trastorn per consum d'inhalants, lleu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'inhalants, lleu, en remissió inicial

  F18.12 Abús d'inhalants amb intoxicació
   F18.120 Abús d'inhalants amb intoxicació, sense complicacions
   F18.121 Abús d'inhalants amb intoxicació, amb delirium
   F18.129 Abús d'inhalants amb intoxicació, no especificat
  F18.14 Abús d'inhalants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per inhalants
   Trastorn per consum d'inhalants, lleu, amb trastorn depressiu induït per inhalants
  F18.15 Abús d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants
   F18.150 Abús d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants, amb deliris

   F18.151 Abús d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants, amb
al·lucinacions

   F18.159 Abús d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants, no
especificat

  F18.17 Abús d'inhalants amb demència induïda per inhalants
   Trastorn per consum d'inhalants, lleu, amb trastorn neurocognitiu major induït per inhalants
  F18.18 Abús d'inhalants amb altres trastorns induïts per inhalants
   F18.180 Abús d'inhalants, amb trastorn d'ansietat induït per inhalants
   F18.188 Abús d'inhalants, amb un altre trastorn induït per inhalants

    Trastorn per consum d'inhalants, lleu, amb trastorn neurocognitiu lleu induït per
inhalants

  F18.19 Abús d'inhalants amb trastorn no especificat induït per inhalants
 F18.2 Dependència dels inhalants

  Exclou 1: abús d'inhalants (F18.1-)
consum no especificat d'inhalants (F18.9-)
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  F18.20 Dependència dels inhalants sense complicacions

   Trastorn per consum d'inhalants, greu
Trastorn per consum d'inhalants, moderat

  F18.21 Dependència dels inhalants en remissió

   

Trastorn per consum d'inhalants, greu, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'inhalants, moderat, en remissió inicial
Trastorn per consum d'inhalants, moderat, en remissió sostinguda
Trastorn per consum d'inhalants, greu, en remissió inicial

  F18.22 Dependència dels inhalants amb intoxicació
   F18.220 Dependència dels inhalants amb intoxicació, sense complicacions
   F18.221 Dependència dels inhalants amb intoxicació, amb delirium
   F18.229 Dependència dels inhalants amb intoxicació, no especificat
  F18.24 Dependència dels inhalants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per inhalants

   Trastorn per consum d'inhalants, greu, amb trastorn depressiu induït per inhalants
Trastorn per consum d'inhalants, moderat, amb trastorn depressiu induït per inhalants

  F18.25 Dependència dels inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants

   F18.250 Dependència dels inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants,
amb deliris

   F18.251 Dependència dels inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants,
amb al·lucinacions

   F18.259 Dependència dels inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants,
no especificat

  F18.27 Dependència dels inhalants amb demència induïda per inhalants

   
Trastorn per consum d'inhalants, greu, amb trastorn neurocognitiu major induït per inhalants
Trastorn per consum d'inhalants, moderat, amb trastorn neurocognitiu major induït per
inhalants

  F18.28 Dependència dels inhalants amb altres trastorns induïts per inhalants

   F18.280 Dependència dels inhalants, amb trastorn d'ansietat induït per
inhalants

   F18.288 Dependència dels inhalants, amb un altre trastorn induït per inhalants

    

Trastorn per consum d'inhalants, greu, amb trastorn neurocognitiu lleu induït
per inhalants
Trastorn per consum d'inhalants, moderat, amb trastorn neurocognitiu lleu
induït per inhalants

  F18.29 Dependència dels inhalants amb trastorn no especificat induït per inhalants
 F18.9 Consum no especificat d'inhalants

  Exclou 1: abús d'inhalants (F18.1-)
dependència dels inhalants (F18.2-)

  F18.90 Consum no especificat d'inhalants sense complicacions
  F18.92 Consum no especificat d'inhalants amb intoxicació

   F18.920 Consum no especificat d'inhalants amb intoxicació, sense
complicacions

   F18.921 Consum no especificat d'inhalants amb intoxicació, amb delirium
   F18.929 Consum no especificat d'inhalants amb intoxicació, no especificat

  F18.94 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
inhalants

   Trastorn depressiu induït per inhalants
  F18.95 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per inhalants

   F18.950 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per
inhalants, amb deliris

   F18.951 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per
inhalants, amb al·lucinacions

   F18.959 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn psicòtic induït per
inhalants, no especificat

  F18.97 Consum no especificat d'inhalants amb demència persistent induïda per inhalants
   Trastorn neurocognitiu major induït per inhalants
  F18.98 Consum no especificat d'inhalants amb altres trastorns induïts per inhalants
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   F18.980 Consum no especificat d'inhalants, amb trastorn d'ansietat induït per
inhalants

   F18.988 Consum no especificat d'inhalants, amb un altre trastorn induït per
inhalants

    Trastorn neurocognitiu lleu induït per inhalants
  F18.99 Consum no especificat d'inhalants amb trastorn no especificat induït per inhalants
F19 Trastorns relacionats amb altres substàncies psicoactives
 Inclou: consum de múltiples fàrmacs o drogues (consum indiscriminat de fàrmacs o drogues)

 F19.1 Abús d'altres substàncies psicoactives

  Exclou 1: consum no especificat d'altres substàncies psicoactives (F19.9-)
dependència d'altres substàncies psicoactives (F19.2-)

  F19.10 Abús d'altres substàncies psicoactives sense complicacions
   Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu
  F19.11 Abús d'altres substàncies psicoactives en remissió

   

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu, en
remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu, en
remissió inicial

  F19.12 Abús d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació

   F19.120 Abús d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, sense
complicacions

   F19.121 Abús d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, amb delirium

   F19.122 Abús d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, amb
alteracions de la percepció

   F19.129 Abús d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, no especificat
  F19.13 Abús d'altres substàncies psicoactives amb abstinència

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

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

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

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

  F19.14 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn de l'estat d'ànim induït per
substàncies psicoactives

   

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu, amb
trastorn bipolar o relacionat induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu, amb
trastorn depressiu induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.15 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic induït per
substàncies psicoactives

   F19.150 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic induït per
substàncies psicoactives, amb deliris

   F19.151 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic induït per
substàncies psicoactives, amb al·lucinacions

   F19.159 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic induït per
substàncies psicoactives, no especificat

  F19.16 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn amnèsic persistent induït per
substàncies psicoactives

  F19.17 Abús d'altres substàncies psicoactives amb demència persistent induïda per
substàncies psicoactives

   Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), lleu, amb
trastorn neurocognitiu major induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.18 Abús d'altres substàncies psicoactives amb altres trastorns induïts per
substàncies psicoactives

   F19.180 Abús d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn d'ansietat induït
per substàncies psicoactives

   F19.181 Abús d'altres substàncies psicoactives, amb disfunció sexual induïda
per substàncies psicoactives
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   F19.182 Abús d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn del son induït per
substàncies psicoactives

   F19.188 Abús d'altres substàncies psicoactives, amb un altre trastorn induït per
substàncies psicoactives

    

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
lleu, amb trastorn neurocognitiu lleu induït per altres substàncies (o per
substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
lleu, amb trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per altres
substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.19 Abús d'altres substàncies psicoactives amb trastorn no especificat induït per
substàncies psicoactives

 F19.2 Dependència d'altres substàncies psicoactives

  Exclou 1: abús d'altres substàncies psicoactives (F19.1-)
consum no especificat d'altres substàncies psicoactives (F19.9-)

  F19.20 Dependència d'altres substàncies psicoactives sense complicacions

   Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat

  F19.21 Dependència d'altres substàncies psicoactives en remissió

   

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat, en
remissió inicial
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat, en
remissió sostinguda
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu, en
remissió inicial
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu, en
remissió sostinguda

  F19.22 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació

   Exclou 1: dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència
(F19.23-)

   F19.220 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, sense
complicacions

   F19.221 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, amb
delirium

   F19.222 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, amb
alteració de la percepció

   F19.229 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació, no
especificat

  F19.23 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència

   Exclou 1: dependència d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació
(F19.22-)

   F19.230 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, sense
complicacions

   F19.231 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, amb
delirium

   F19.232 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, amb
alteració de la percepció

   F19.239 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb abstinència, no
especificat

  F19.24 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn de l'estat d'ànim induït
per substàncies psicoactives

   

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu, amb
trastorn bipolar o relacionat induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat, amb
trastorn depressiu induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat, amb
trastorn bipolar o relacionat induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu, amb
trastorn depressiu induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.25 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic induït per
substàncies psicoactives
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   F19.250 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic
induït per substàncies psicoactives, amb deliris

   F19.251 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic
induït per substàncies psicoactives, amb al·lucinacions

   F19.259 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic
induït per substàncies psicoactives, no especificat

  F19.26 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn amnèsic persistent
induït per substàncies psicoactives

  F19.27 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb demència persistent induïda
per substàncies psicoactives

   

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), greu, amb
trastorn neurocognitiu major induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes), moderat, amb
trastorn neurocognitiu major induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.28 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb altres trastorns induïts per
substàncies psicoactives

   F19.280 Dependència d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn d'ansietat
induït per substàncies psicoactives

   F19.281 Dependència d'altres substàncies psicoactives, amb disfunció sexual
induïda per substàncies psicoactives

   F19.282 Dependència d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn del son
induït per substàncies psicoactives

   F19.288 Dependència d'altres substàncies psicoactives, amb un altre trastorn
induït per substàncies psicoactives

    

Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
greu, amb trastorn neurocognitiu lleu induït per altres substàncies (o per
substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
moderat, amb trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per altres
substàncies (o per substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
moderat, amb trastorn neurocognitiu lleu induït per altres substàncies (o per
substàncies desconegudes)
Trastorn per consum d'altres substàncies (o de substàncies desconegudes),
greu, amb trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per altres
substàncies (o per substàncies desconegudes)

  F19.29 Dependència d'altres substàncies psicoactives amb trastorn no especificat induït
per substàncies psicoactives

 F19.9 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives

  Exclou 1: abús d'altres substàncies psicoactives (F19.1-)
dependència d'altres substàncies psicoactives (F19.2-)

  F19.90 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives sense complicacions
  F19.92 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb intoxicació

   Exclou 1: consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
abstinència (F19.93)

   F19.920 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
intoxicació, sense complicacions

   F19.921 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
intoxicació, amb delirium

    Delirium induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes)

   F19.922 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
intoxicació, amb alteració de la percepció

   F19.929 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
intoxicació, no especificat

  F19.93 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb abstinència

   Exclou 1: consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
intoxicació (F19.92-)

   F19.930 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
abstinència, sense complicacions
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   F19.931 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
abstinència, amb delirium

   F19.932 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
abstinència, amb alteració de la percepció

   F19.939 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb
abstinència, no especificat

  F19.94 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn de l'estat
d'ànim induït per substàncies psicoactives

   

Trastorn bipolar o relacionat induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum
Trastorn depressiu induït per altres substàncies (o per substàncies desconegudes) sense
trastorn per consum

  F19.95 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn psicòtic
induït per substàncies psicoactives

   F19.950 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn
psicòtic induït per substàncies psicoactives, amb deliris

   F19.951 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn
psicòtic induït per substàncies psicoactives, amb al·lucinacions

   F19.959 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn
psicòtic induït per substàncies psicoactives, no especificat

    Trastorn psicòtic induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum

  F19.96 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn amnèsic
persistent induït per substàncies psicoactives

  F19.97 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb demència persistent
induïda per substàncies psicoactives

   Trastorn neurocognitiu major induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum

  F19.98 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb altres trastorns
induïts per substàncies psicoactives

   F19.980 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn
d'ansietat induït per substàncies psicoactives

    Trastorn d'ansietat induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum

   F19.981 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives, amb
disfunció sexual induïda per substàncies psicoactives

    Disfunció sexual induïda per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum

   F19.982 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives, amb trastorn
del son induït per substàncies psicoactives

    Trastorn del son induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum

   F19.988 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives, amb un altre
trastorn induït per substàncies psicoactives

    

Trastorn neurocognitiu lleu induït per altres substàncies (o per substàncies
desconegudes) sense trastorn per consum
Trastorn obsessivocompulsiu o relacionat induït per altres substàncies (o per
substàncies desconegudes) sense trastorn per consum

  F19.99 Consum no especificat d'altres substàncies psicoactives amb trastorn no
especificat induït per substàncies psicoactives

Esquizofrènia, trastorn esquizotípic, trastorn delirant i altres trastorns psicòtics no relacionats amb l'estat d'ànim
(F20-F29)
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F20 Esquizofrènia

 

Exclou 1: esquizofrènia cíclica (F25.0)
reacció esquizofrènica NE (F23)
trastorn esquizoafectiu (F25.-)
trastorn psicòtic breu (F23)
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] amb símptomes psicòtics (F30.2, F31.2, F31.5,
F31.64, F32.3, F33.3)

 

Exclou 2: reacció esquizofrènica en:
alcoholisme (F10.15-, F10.25-, F10.95-)
consum de drogues psicoactives (F11-F19 amb .15. .25, .95)
epilèpsia (F06.2)
malaltia cerebral (F06.2)
trastorn esquizotípic (F21)

 F20.0 Esquizofrènia paranoide
  Esquizofrènia parafrènica

  Exclou 1: estat paranoide involutiu (F22)
paranoia (F22)

 F20.1 Esquizofrènia desorganitzada

  Esquizofrènia hebefrènica
Hebefrènia

 F20.2 Esquizofrènia catatònica

  
Catalèpsia esquizofrènica
Catatonia esquizofrènica
Flexibilitat cèria esquizofrènica

  Exclou 1: estupor catatònic (R40.1)
 F20.3 Esquizofrènia indiferenciada
  Esquizofrènia atípica

  Exclou 1: trastorn psicòtic agut similar a l'esquizofrènia (F23)

  Exclou 2: depressió postesquizofrènica (F32.89)
 F20.5 Esquizofrènia residual

  Restzustand (esquizofrènic)
Estat residual esquizofrènic

 F20.8 Altres tipus d'esquizofrènia
  F20.81 Trastorn esquizofreniforme
   Psicosi esquizofreniforme NE
  F20.89 Altres tipus d'esquizofrènia

   Esquizofrènia cenestopàtica
Esquizofrènia simple

 F20.9 Esquizofrènia no especificada
F21 Trastorn esquizotípic

 

Esquizofrènia límit
Esquizofrènia latent
Reacció esquizofrènica latent
Esquizofrènia prepsicòtica
Esquizofrènia prodròmica
Esquizofrènia pseudoneuròtica
Esquizofrènia pseudopsicopàtica
Trastorn esquizotípic de la personalitat

 Exclou 2: síndrome d'Asperger (F84.5)
trastorn esquizoide de la personalitat (F60.1)
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F22 Trastorns delirants

 

Dismorfofòbia delirant
Estat paranoide involutiu
Paranoia
Paranoia querulant
Psicosi paranoide
Estat paranoide
Parafrènia (tardana)
Deliri de referència

 
Exclou 1: esquizofrènia paranoide (F20.0)

trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] amb símptomes psicòtics (F30.2, F31.2, F31.5,
F31.64, F32.3, F33.3)

 
Exclou 2: psicosi paranoide psicogènica (F23)

reacció paranoide (F23)
trastorn paranoide de la personalitat (F60.0)

F23 Trastorn psicòtic breu

 Reacció paranoide
Psicosi paranoide psicogènica

 Exclou 2: trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] amb símptomes psicòtics (F30.2, F31.2, F31.5,
F31.64, F32.3, F33.3)

F24 Trastorn psicòtic compartit

 
Folie à deux
Trastorn paranoide induït
Trastorn psicòtic induït

F25 Trastorns esquizoafectius

 
Exclou 1: esquizofrènia (F20.-)

trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] amb símptomes psicòtics (F30.2, F31.2, F31.5,
F31.64, F32.3, F33.3)

 F25.0 Trastorn esquizoafectiu, tipus bipolar

  

Esquizofrènia cíclica
Trastorn esquizoafectiu, tipus maníac
Trastorn esquizoafectiu, tipus mixt
Psicosi esquizoafectiva, tipus bipolar
Psicosi esquizofreniforme, tipus maníac

 F25.1 Trastorn esquizoafectiu, tipus depressiu

  Psicosi esquizoafectiva, tipus depressiu
Psicosi esquizofreniforme, tipus depressiu

 F25.8 Altres trastorns esquizoafectius
 F25.9 Trastorn esquizoafectiu, no especificat
  Psicosi esquizoafectiva NE
F28 Altres trastorns psicòtics no causats per una substància o un factor fisiològic conegut

 Altres trastorns especificats de l'espectre de l'esquizofrènia i psicòtics
Psicosi al·lucinatòria crònica

F29 Psicosi no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut

 Psicosi NE
Trastorn de l'espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics no especificats

 Exclou 1: trastorn mental NE (F99)
trastorn mental no especificat causat per factors fisiològics coneguts (F09)

Trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-F39)
F30 Episodi maníac

 Inclou: episodi afectiu mixt
trastorn bipolar, episodi maníac únic

 
Exclou 1: trastorn bipolar (F31.-)

trastorn depressiu major d'episodi únic (F32.-)
trastorn depressiu major recurrent (F33.-)

 F30.1 Episodi maníac sense símptomes psicòtics
  F30.10 Episodi maníac sense símptomes psicòtics, no especificat
  F30.11 Episodi maníac sense símptomes psicòtics, lleu
  F30.12 Episodi maníac sense símptomes psicòtics, moderat
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  F30.13 Episodi maníac sense símptomes psicòtics, greu
 F30.2 Episodi maníac amb símptomes psicòtics, greu

  
Estupor maníac
Mania amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat d'ànim
Mania amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat d'ànim

 F30.3 Episodi maníac en remissió parcial
 F30.4 Episodi maníac en remissió completa
 F30.8 Altres episodis maníacs
  Hipomania
 F30.9 Episodi maníac no especificat
  Mania NE
F31 Trastorn bipolar

 

Inclou: malaltia maniacodepressiva
psicosi maniacodepressiva
reacció maniacodepressiva
trastorn bipolar de tipus I
trastorn bipolar I

 
Exclou 1: trastorn bipolar, episodi maníac únic (F30.-)

trastorn depressiu major d'episodi únic (F32.-)
trastorn depressiu major recurrent (F33.-)

 Exclou 2: ciclotímia (F34.0)
 F31.0 Trastorn bipolar, episodi actual hipomaníac
 F31.1 Trastorn bipolar, episodi actual maníac sense símptomes psicòtics
  F31.10 Trastorn bipolar, episodi actual maníac sense símptomes psicòtics, no especificat
  F31.11 Trastorn bipolar, episodi actual maníac sense símptomes psicòtics, lleu
  F31.12 Trastorn bipolar, episodi actual maníac sense símptomes psicòtics, moderat
  F31.13 Trastorn bipolar, episodi actual maníac sense símptomes psicòtics, greu
 F31.2 Trastorn bipolar, episodi actual maníac amb símptomes psicòtics, greu

  
Trastorn bipolar I, episodi actual o més recent maníac amb símptomes psicòtics
Trastorn bipolar, episodi actual maníac amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat d'ànim
Trastorn bipolar, episodi actual maníac amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat d'ànim

 F31.3 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu, gravetat lleu o moderada
  F31.30 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu, gravetat lleu o moderada, no especificat
  F31.31 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu, lleu
  F31.32 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu, moderat
 F31.4 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu sense símptomes psicòtics, greu
 F31.5 Trastorn bipolar, episodi actual depressiu amb símptomes psicòtics, greu

  
Trastorn bipolar I, episodi actual o més recent depressiu amb símptomes psicòtics
Trastorn bipolar, episodi actual depressiu amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat d'ànim
Trastorn bipolar, episodi actual depressiu amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat d'ànim

 F31.6 Trastorn bipolar, episodi actual mixt
  F31.60 Trastorn bipolar, episodi actual mixt, no especificat
  F31.61 Trastorn bipolar, episodi actual mixt, lleu
  F31.62 Trastorn bipolar, episodi actual mixt, moderat
  F31.63 Trastorn bipolar, episodi actual mixt sense símptomes psicòtics, greu
  F31.64 Trastorn bipolar, episodi actual mixt amb símptomes psicòtics, greu

   

Trastorn bipolar, episodi actual mixt amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat
d'ànim
Trastorn bipolar, episodi actual mixt amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat
d'ànim

 F31.7 Trastorn bipolar, actualment en remissió
  F31.70 Trastorn bipolar, actualment en remissió, episodi més recent no especificat
  F31.71 Trastorn bipolar, en remissió parcial, episodi més recent hipomaníac
  F31.72 Trastorn bipolar, en remissió completa, episodi més recent hipomaníac
  F31.73 Trastorn bipolar, en remissió parcial, episodi més recent maníac
  F31.74 Trastorn bipolar, en remissió completa, episodi més recent maníac
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  F31.75 Trastorn bipolar, en remissió parcial, episodi més recent depressiu
  F31.76 Trastorn bipolar, en remissió completa, episodi més recent depressiu
  F31.77 Trastorn bipolar, en remissió parcial, episodi més recent mixt
  F31.78 Trastorn bipolar, en remissió completa, episodi més recent mixt
 F31.8 Altres trastorns bipolars
  F31.81 Trastorn bipolar II
   Trastorn bipolar de tipus II
  F31.89 Altres trastorns bipolars
   Episodis maníacs recurrents NE
 F31.9 Trastorn bipolar no especificat
  Depressió maníaca
F32 Trastorn depressiu major d'episodi únic

 

Inclou: episodi únic de depressió agitada
episodi únic de depressió major
episodi únic de depressió psicogènica
episodi únic de depressió reactiva
episodi únic de depressió vital
episodi únic de reacció depressiva

 
Exclou 1: episodi maníac (F30.-)

trastorn bipolar (F31.-)
trastorn depressiu recurrent (F33.-)

 Exclou 2: trastorns d'adaptació (F43.2)
 F32.0 Trastorn depressiu major d'episodi únic, lleu
 F32.1 Trastorn depressiu major d'episodi únic, moderat
 F32.2 Trastorn depressiu major d'episodi únic sense símptomes psicòtics, greu
 F32.3 Trastorn depressiu major d'episodi únic amb símptomes psicòtics, greu

  

Episodi únic de depressió major amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat d'ànim
Episodi únic de depressió major amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat d'ànim
Episodi únic de depressió major amb símptomes psicòtics
Episodi únic de psicosi depressiva psicogènica
Episodi únic de depressió psicòtica
Episodi únic de psicosi reactiva depressiva

 F32.4 Trastorn depressiu major d'episodi únic, en remissió parcial
 F32.5 Trastorn depressiu major d'episodi únic, en remissió completa
 F32.8 Altres episodis depressius
  F32.81 Alteracions premenstruals disfòriques
   Exclou 1: síndrome de tensió premenstrual (N94.3)
  F32.89 Altres tipus especificats d'episodi depressiu

   
Depressió atípica
Episodi únic de depressió «emmascarada» NE
Depressió postesquizofrènica

 F32.9 Trastorn depressiu major d'episodi únic, no especificat

  
Depressió NE
Trastorn depressiu NE
Depressió major NE

F33 Trastorn depressiu major recurrent

 

Inclou: episodis recurrents de depressió endògena
episodis recurrents de depressió major
episodis recurrents de depressió psicogènica
episodis recurrents de depressió reactiva
episodis recurrents de depressió vital
episodis recurrents de reacció depressiva
episodis recurrents de trastorn depressiu estacional

 Exclou 1: episodi maníac (F30.-)
trastorn bipolar (F31.-)

 F33.0 Trastorn depressiu major recurrent, lleu
 F33.1 Trastorn depressiu major recurrent, moderat
 F33.2 Trastorn depressiu major recurrent sense símptomes psicòtics, greu
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 F33.3 Trastorn depressiu major recurrent amb símptomes psicòtics, greu

  

Depressió endògena amb símptomes psicòtics
Trastorn depressiu major recurrent amb símptomes psicòtics
Episodis greus recurrents de psicosi reactiva depressiva
Episodis greus recurrents de psicosi depressiva psicogènica
Episodis greus recurrents de depressió psicòtica
Episodis greus recurrents de depressió major amb símptomes psicòtics incongruents amb l'estat d'ànim
Episodis greus recurrents de depressió major amb símptomes psicòtics congruents amb l'estat d'ànim
Episodis greus recurrents de depressió major amb símptomes psicòtics

 F33.4 Trastorn depressiu major recurrent, en remissió
  F33.40 Trastorn depressiu major recurrent, en remissió no especificada
  F33.41 Trastorn depressiu major recurrent, en remissió parcial
  F33.42 Trastorn depressiu major recurrent, en remissió completa
 F33.8 Altres trastorns depressius recurrents
  Episodis depressius breus recurrents
 F33.9 Trastorn depressiu major recurrent, no especificat
  Depressió monopolar NE
F34 Trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] persistents
 F34.0 Trastorn ciclotímic

  

Trastorn afectiu de la personalitat
Personalitat cicloide
Ciclotímia
Personalitat ciclotímica

 F34.1 Trastorn distímic

  

Depressió ansiosa persistent
Trastorn depressiu persistent
Trastorn depressiu de la personalitat
Neurosi depressiva
Distímia
Depressió neuròtica

  Exclou 2: depressió ansiosa (lleu o no persistent) (F41.8)
 F34.8 Altres trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] persistents
  F34.81 Trastorn de desregulació disruptiva de l'estat d'ànim
  F34.89 Altres trastorns especificats persistents de l'estat d'ànim
 F34.9 Trastorn de l'estat d'ànim [trastorn afectiu] persistent no especificat
F39 Trastorn de l'estat d'ànim [trastorn afectiu] no especificat
 Psicosi afectiva NE
Trastorns d'ansietat, dissociatius, relacionats amb l'estrès, somatomorfs i altres trastorns mentals no psicòtics
(F40-F48)
F40 Trastorns d'ansietat fòbica
 F40.0 Agorafòbia
  F40.00 Agorafòbia, no especificada
  F40.01 Agorafòbia, amb trastorn de pànic
   Trastorn de pànic amb agorafòbia

   Exclou 1: trastorn de pànic sense agorafòbia (F41.0)
  F40.02 Agorafòbia, sense trastorn de pànic
 F40.1 Fòbies socials

  

Antropofòbia
Trastorn d'ansietat social de la infància
Trastorn d'ansietat social
Neurosi social

  F40.10 Fòbia social, no especificada
  F40.11 Fòbia social, generalitzada
 F40.2 Fòbies específiques (aïllades)

  Exclou 2: dismorfofòbia (no delirant) (F45.22)
nosofòbia (F45.22)

  F40.21 Fòbia als animals
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   F40.210 Aracnofòbia
    Por de les aranyes
   F40.218 Altres fòbies als animals
  F40.22 Fòbia a l'entorn natural
   F40.220 Por de les tempestes
   F40.228 Altres fòbies a l'entorn natural
  F40.23 Fòbia a la sang, les injeccions i les lesions
   F40.230 Por de la sang
   F40.231 Por de les injeccions i les transfusions
   F40.232 Por d'altres tipus d'assistència mèdica
   F40.233 Por de les lesions
  F40.24 Fòbia situacional
   F40.240 Claustrofòbia
   F40.241 Acrofòbia
   F40.242 Por dels ponts
   F40.243 Por de volar
   F40.248 Altres fòbies situacionals
  F40.29 Altres fòbies especificades
   F40.290 Androfòbia
    Por dels homes
   F40.291 Ginefòbia
    Por de les dones
   F40.298 Altres fòbies especificades
 F40.8 Altres trastorns d'ansietat fòbica
  Trastorn d'ansietat fòbica de la infància
 F40.9 Trastorn d'ansietat fòbica no especificat

  Fòbia NE
Estat fòbic NE

F41 Altres trastorns d'ansietat

 

Exclou 2: ansietat en:
ansietat per separació (F93.0)
neurastènia (F48.8)
reacció aguda a l'estrès (F43.0)
reacció d'adaptació transitòria (F43.2)
trastorns psicofisiològics (F45.-)

 F41.0 Trastorn de pànic [ansietat paroxismal episòdica]

  Atac de pànic
Estat de pànic

  Exclou 1: trastorn de pànic amb agorafòbia (F40.01)
 F41.1 Trastorn d'ansietat generalitzada

  

Neurosi d'ansietat
Reacció d'ansietat
Estat d'ansietat
Trastorn hiperansiós

  Exclou 2: neurastènia (F48.8)
 F41.3 Altres trastorns d'ansietat mixtos
 F41.8 Altres trastorns d'ansietat especificats

  
Depressió ansiosa (lleu o no persistent)
Histèria d'ansietat
Trastorn mixt d'ansietat i depressiu

 F41.9 Trastorn d'ansietat no especificat
  Ansietat NE
F42 Trastorn obsessivocompulsiu

 
Exclou 2: personalitat obsessivocompulsiva (trastorn) (F60.5)

símptomes obsessivocompulsius que es manifesten en depressió (F32-F33)
símptomes obsessivocompulsius que es manifesten en esquizofrènia (F20.-)

223



 F42.2 Pensaments i actes obsessius mixtos
 F42.3 Trastorn per acumulació
 F42.4 Trastorn d'excoriació (gratar-se la pell)

  
Exclou 1: altres trastorns emocionals i del comportament especificats que habitualment

ocorren en la primera infància i l'adolescència (F98.8)
dermatitis factícia (L98.1)

 F42.8 Altres trastorns obsessivocompulsius

  Neurosi anancàstica
Neurosi obsessivocompulsiva

 F42.9 Trastorn obsessivocompulsiu no especificat
F43 Reacció a l'estrès greu i trastorns d'adaptació
 F43.0 Reacció aguda a l'estrès

  

Reacció aguda a crisi
Reacció aguda a l'estrès
Reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars
Fatiga de combat
Estat de crisi
Xoc psíquic

 F43.1 Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT)
  Neurosi traumàtica
  F43.10 Trastorn per estrès posttraumàtic, no especificat
  F43.11 Trastorn per estrès posttraumàtic, agut
  F43.12 Trastorn per estrès posttraumàtic, crònic
 F43.2 Trastorns d'adaptació

  
Xoc cultural
Reacció d'aflicció
Hospitalisme en infants

  Exclou 2: trastorn d'ansietat per separació de la infància (F93.0)
  F43.20 Trastorn d'adaptació no especificat
  F43.21 Trastorn d'adaptació amb estat d'ànim deprimit
  F43.22 Trastorn d'adaptació amb ansietat
  F43.23 Trastorn d'adaptació mixt d'ansietat i estat d'ànim deprimit
  F43.24 Trastorn d'adaptació amb alteració de la conducta
  F43.25 Trastorn d'adaptació amb alteració mixta de les emocions i de la conducta
  F43.29 Trastorn d'adaptació amb altres símptomes
 F43.8 Altres reaccions a l'estrès greu
  Altres trastorns especificats relacionats amb traumes i factors d'estrès
 F43.9 Reacció a l'estrès greu no especificada
  Trastorn relacionat amb traumes i factors d'estrès NE
F44 Trastorns dissociatius i de conversió

 

Inclou: histèria
histèria de conversió
psicosi histèrica
trastorn de conversió

 Exclou 2: simulador [simulació conscient] (Z76.5)
 F44.0 Amnèsia dissociativa

  

Exclou 1: amnèsia anterògrada (R41.1)
amnèsia dissociativa amb fuga dissociativa (F44.1)
amnèsia NE (R41.3)
amnèsia retrògrada (R41.2)

  

Exclou 2: amnèsia postictal en epilèpsia (G40.-)
trastorn amnèsic causat per factors fisiològics coneguts (F04)
trastorn amnèsic induït per alcohol o altres substàncies psicoactives (F10, F13, F19
amb .26, .96)

 F44.1 Fuga dissociativa
  Amnèsia dissociativa amb fuga dissociativa
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  Exclou 2: fuga postictal en epilèpsia (G40.-)
 F44.2 Estupor dissociatiu

  Exclou 1: estupor catatònic (R40.1)
estupor NE (R40.1)

  
Exclou 2: estupor depressiu (F32, F33)

estupor maníac (F30, F31)
trastorn catatònic causat per factors fisiològics coneguts (F06.1)

 F44.4 Trastorn de conversió amb símptoma o dèficit motor

  

Afonia psicogènica
Trastorns motors dissociatius
Trastorn de conversió amb símptomes de la parla
Trastorn de conversió amb símptomes de la deglució
Trastorn de conversió amb moviments anòmals
Trastorn de conversió amb debilitat o paràlisi
Disfonia psicogènica

 F44.5 Trastorn de conversió amb atacs o convulsions

  Convulsions dissociatives
Trastorn de conversió amb atacs o convulsions

 F44.6 Trastorn de conversió amb símptoma o dèficit sensorial

  

Anestèsia dissociativa i pèrdua sensorial
Trastorn de conversió amb símptomes sensorials especials
Trastorn de conversió amb anestèsia o pèrdua sensorial
Sordesa psicogènica

 F44.7 Trastorn de conversió amb presentació de símptomes mixtos
 F44.8 Altres trastorns dissociatius i de conversió
  F44.81 Trastorn d'identitat dissociatiu
   Trastorn de la personalitat múltiple
  F44.89 Altres trastorns dissociatius i de conversió

   

Síndrome de Ganser
Confusió psicogènica
Estat crepuscular psicogènic
Trànsit i trastorns de possessió

 F44.9 Trastorn dissociatiu i de conversió no especificat
  Trastorn dissociatiu NE
F45 Trastorns somatomorfs

 

Exclou 2: arrencar-se els cabells (F63.3)
disfunció sexual no causada per una substància o un factor fisiològic conegut (F52.-)
factors psicològics o del comportament associats a trastorns o malalties classificats en un altre
lloc (F54)
fer la pipa (F98.8)
lal·lació (F80.0)
mossegar-se les ungles (F98.8)
papissoteig (F80.0)
simulador [simulació conscient] (Z76.5)
síndrome de De la Tourette (F95.2)
trastorns de tics (en la infància i l'adolescència) (F95.-)
trastorns dissociatius i de conversió (F44.-)
trastorns facticis (F68.1-, F68.A)
tricotil·lomania (F63.3)

 F45.0 Trastorn de somatització

  Trastorn de Briquet
Trastorn psicosomàtic múltiple

 F45.1 Trastorn somatomorf indiferenciat

  Trastorn de símptomes somàtics
Trastorn psicosomàtic indiferenciat

 F45.2 Trastorns hipocondríacs

  Exclou 2: deliris fixos sobre les funcions o la forma corporals (F22)
dismorfofòbia delirant (F22)

  F45.20 Trastorn hipocondríac no especificat
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  F45.21 Hipocondria

   Neurosi hipocondríaca
Trastorn d'ansietat per malaltia

  F45.22 Trastorn dismòrfic corporal

   Dismorfofòbia (no delirant)
Nosofòbia

  F45.29 Altres trastorns hipocondríacs
 F45.4 Trastorns del dolor relacionats amb factors psicològics
  Exclou 1: dolor NE (R52)
  F45.41 Trastorn del dolor relacionat exclusivament amb factors psicològics
   Trastorn del dolor somatomorf (persistent)
  F45.42 Trastorn del dolor amb factors psicològics relacionats

   Codifiqueu
també:

el dolor agut o crònic associats (G89.-)

 F45.8 Altres trastorns somatomorfs

  

Dismenorrea psicogènica
Disfàgia psicogènica, incloent «globus histèric»
Pruïja psicogènica
Torticoli psicogènic
Disfunció autonòmica somatomorfa
Carrisqueig de dents

  Exclou 1: carrisqueig de dents durant el son (G47.63)
 F45.9 Trastorn somatomorf no especificat
  Trastorn psicosomàtic NE
F48 Altres trastorns mentals no psicòtics
 F48.1 Síndrome de despersonalització o desrealització
 F48.2 Afecció pseudobulbar
  Trastorn d'expressió emocional involuntària

  

Codifiqueu
primer:

la causa subjacent, si es coneix, com ara:
esclerosi lateral amiotròfica (G12.21)
esclerosi múltiple (G35)
seqüeles de lesió intracranial traumàtica (S06.-)
seqüeles de malaltia cerebrovascular (I69.-)

 F48.8 Altres trastorns mentals no psicòtics especificats

  

Síndrome de dhat
Neurastènia
Neurosi professional, incloent la rampa dels escrivents
Psicoastènia
Neurosi psicoastènica
Síncope psicogènica

 F48.9 Trastorn mental no psicòtic no especificat
  Neurosi NE
Síndromes del comportament associades a alteracions fisiològiques i factors físics (F50-F59)
F50 Trastorns de la conducta alimentària

 

Exclou 1: anorèxia NE (R63.0)
dificultats de l'alimentació (R63.3)
polifàgia (R63.2)
problemes d'alimentació que afecten el nadó (P92.-)

 Exclou 2: trastorn de la conducta alimentària en la lactància o la infància (F98.2-)
 F50.0 Anorèxia nerviosa

  Exclou 1: pèrdua de gana (R63.0)
pèrdua de gana psicogènica (F50.89)

  F50.00 Anorèxia nerviosa, no especificada
  F50.01 Anorèxia nerviosa, tipus restrictiu
  F50.02 Anorèxia nerviosa, tipus afartament compulsiu/purgatiu
   Exclou 1: bulímia nerviosa (F50.2)
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 F50.2 Bulímia nerviosa

  Bulímia NE
Hiperorèxia nerviosa

  Exclou 1: anorèxia nerviosa, tipus afartament compulsiu/purgatiu (F50.02)
 F50.8 Altres trastorns de la conducta alimentària
  Exclou 2: pica de la lactància i la infància (F98.3)
  F50.81 Afartament compulsiu
  F50.82 Trastorn per evitació i/o restricció de la ingesta d'aliments
  F50.89 Altres trastorns especificats de la conducta alimentària

   Pèrdua de gana psicogènica
Pica en adults

 F50.9 Trastorn de la conducta alimentària no especificat

  

Altres trastorns especificats de la conducta alimentària
Trastorn de la ingestió i de la conducta alimentària no especificat
Bulímia nerviosa atípica
Anorèxia nerviosa atípica

F51 Trastorns del son no causats per una substància o un factor fisiològic conegut
 Exclou 2: trastorns orgànics del son (G47.-)
 F51.0 Insomni no causat per una substància o un factor fisiològic conegut

  

Exclou 2: insomni causat per factors fisiològics coneguts (G47.0-)
insomni NE (G47.0-)
insomni orgànic (G47.0-)
insomni relacionat amb drogues o fàrmacs (F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282, F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)
insomni relacionat amb l'alcohol (F10.182, F10.282, F10.982)
privació del son (Z72.820)

  F51.01 Insomni primari
   Insomni idiopàtic
  F51.02 Insomni d'adaptació
  F51.03 Insomni paradoxal
  F51.04 Insomni psicofisiològic
  F51.05 Insomni causat per altres trastorns mentals

   Codifiqueu
també:

el trastorn mental associat

  F51.09 Altres tipus d'insomni no causats per una substància o un factor fisiològic conegut
 F51.1 Hipersòmnia no causada per una substància o un factor fisiològic conegut

  

Exclou 2: hipersòmnia causada per factors fisiològics coneguts (G47.10)
hipersòmnia idiopàtica (G47.11, G47.12)
hipersòmnia NE (G47.10)
hipersòmnia relacionada amb drogues o fàrmacs (F11.182, F11.282, F11.982,
F13.182, F13.282, F13.982, F14.182, F14.282, F14.982, F15.182, F15.282,
F15.982, F19.182, F19.282, F19.982)
hipersòmnia relacionada amb l'alcohol (F10.182, F10.282, F10.982)
narcolèpsia (G47.4-)

  F51.11 Hipersòmnia primària
  F51.12 Síndrome del son insuficient
   Exclou 1: privació del son (Z72.820)
  F51.13 Hipersòmnia causada per altres trastorns mentals

   Codifiqueu
també:

el trastorn mental associat

  F51.19 Altres tipus d'hipersòmnia no causats per una substància o un factor fisiològic
conegut

 F51.3 Deambulació nocturna [somnambulisme]
  Trastorns d'excitació del son sense moviments oculars ràpids, de tipus deambulació nocturna
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 F51.4 Terrors del son [terrors nocturns]
  Trastorns d'excitació del son sense moviments oculars ràpids, de tipus terrors del son
 F51.5 Trastorn de malsons
  Trastorn d'ansietat per somnis
 F51.8 Altres trastorns del son no causats per una substància o un factor fisiològic conegut
 F51.9 Trastorn del son no especificat no causat per una substància o un factor fisiològic conegut
  Trastorn emocional del son NE
F52 Disfunció sexual no causada per una substància o un factor fisiològic conegut
 Exclou 2: síndrome de dhat (F48.8)
 F52.0 Trastorn per desig sexual hipoactiu

  
Anhedonisme sexual
Trastorn per desig sexual hipoactiu masculí
Falta o pèrdua de desig sexual

  Exclou 1: libido disminuïda (R68.82)
 F52.1 Trastorn per aversió al sexe
  Aversió al sexe i falta de gaudi sexual
 F52.2 Trastorns de l'excitació sexual
  Fallida de la resposta genital
  F52.21 Trastorn de l'erecció masculina

   Impotència psicogènica
Trastorn de l'erecció

   Exclou 1: impotència d'origen orgànic (N52.-)
impotència NE (N52.-)

  F52.22 Trastorn de l'excitació sexual femenina
   Trastorn de l'excitació o l'interès sexual en la dona
 F52.3 Trastorn orgàstic

  Orgasme inhibit
Anorgàsmia psicogènica

  F52.31 Trastorn orgàstic femení
  F52.32 Trastorn orgàstic masculí
   Ejaculació tardana
 F52.4 Ejaculació precoç
 F52.5 Vaginisme no causat per una substància o un factor fisiològic conegut
  Vaginisme psicogènic

  Exclou 2: vaginisme (causat per un factor fisiològic conegut) (N94.2)
 F52.6 Disparèunia no causada per una substància o un factor fisiològic conegut

  Disparèunia psicogènica
Trastorn de dolor genitopelvià per penetració

  Exclou 2: disparèunia (causada per un factor fisiològic conegut) (N94.1-)
 F52.8 Altres disfuncions sexuals no causades per una substància o un factor fisiològic conegut

  
Impuls sexual excessiu
Nimfomania
Satiriasi

 F52.9 Disfunció sexual no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut
  Disfunció sexual NE
F53 Trastorns mentals i del comportament associats al puerperi no classificats a cap altre lloc

 

Exclou 1: disfòria postpart (O90.6)
psicosi en esquizofrènia, trastorn esquizotípic, trastorn delirant i altres trastorns psicòtics (F20-
F29)
trastorns de l'estat d'ànim amb característiques psicòtiques (F30.2, F31.2, F31.5, F31.64, F32.3,
F33.3)

 F53.0 Depressió postpart

  Depressió postnatal NE
Depressió postpart NE
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 F53.1 Psicosi puerperal

  Psicosi postpart
Psicosi puerperal NE

F54 Factors psicològics i del comportament associats a trastorns o malalties classificats en un altre lloc
 Factors psicològics que alteren afeccions físiques

 

Codifiqueu
primer:

el trastorn físic associat, com ara:
asma (J45.-)
colitis mucosa (K58.-)
colitis ulcerosa (K51.-)
dermatitis (L23-L25)
úlcera gàstrica (K25.-)
urticària (L50.-)

 Exclou 2: cefalàlgia de tipus tensional (G44.2)
F55 Abús de substàncies no psicoactives
 Exclou 2: abús de substàncies psicoactives (F10-F19)
 F55.0 Abús d'antiàcids
 F55.1 Abús d'herbes o remeis tradicionals
 F55.2 Abús de laxants
 F55.3 Abús d'esteroides o hormones
 F55.4 Abús de vitamines
 F55.8 Abús d'altres substàncies no psicoactives
F59 Síndromes de comportament no especificades associades a alteracions fisiològiques i factors físics
 Disfunció fisiològica psicogènica NE
Trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult (F60-F69)
F60 Trastorns de la personalitat específics
 F60.0 Trastorn paranoide de la personalitat

  

Personalitat paranoide expansiva (trastorn)
Personalitat fanàtica (trastorn)
Personalitat querulant (trastorn)
Personalitat paranoide (trastorn)
Personalitat paranoide sensitiva (trastorn)

  

Exclou 2: esquizofrènia paranoide (F20.0)
estat paranoide (F22)
paranoia (F22)
paranoia querulant (F22)
psicosi paranoide (F22)

 F60.1 Trastorn esquizoide de la personalitat

  

Exclou 2: esquizofrènia (F20.-)
síndrome d'Asperger (F84.5)
trastorn delirant (F22)
trastorn esquizoide de la infància (F84.5)
trastorn esquizotípic (F21)

 F60.2 Trastorn antisocial de la personalitat

  

Personalitat amoral (trastorn)
Personalitat asocial (trastorn)
Trastorn dissocial de la personalitat
Personalitat psicopàtica (trastorn)
Personalitat sociopàtica (trastorn)

  Exclou 1: trastorns de conducta (F91.-)

  Exclou 2: trastorn límit de la personalitat (F60.3)
 F60.3 Trastorn límit de la personalitat

  
Personalitat agressiva (trastorn)
Trastorn de la personalitat inestable emocionalment
Personalitat explosiva (trastorn)

  Exclou 2: trastorn antisocial de la personalitat (F60.2)
 F60.4 Trastorn histriònic de la personalitat

  Personalitat histèrica (trastorn)
Personalitat psicoinfantil (trastorn)
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 F60.5 Trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat

  
Personalitat anancàstica (trastorn)
Personalitat compulsiva (trastorn)
Personalitat obsessiva (trastorn)

  Exclou 2: trastorn obsessivocompulsiu (F42.-)
 F60.6 Trastorn de la personalitat per evitació
  Trastorn ansiós de la personalitat
 F60.7 Trastorn de la personalitat per dependència

  
Personalitat astènica (trastorn)
Personalitat inadequada (trastorn)
Personalitat passiva (trastorn)

 F60.8 Altres trastorns de la personalitat específics
  F60.81 Trastorn narcisista de la personalitat
  F60.89 Altres trastorns de la personalitat específics

   

Trastorn de personalitat excèntrica
Trastorn de personalitat inestable
Trastorn de personalitat immadura
Trastorn de personalitat passivoagressiva
Trastorn de personalitat psiconeuròtica
Trastorn de personalitat derrotista

 F60.9 Trastorn de la personalitat no especificat

  
Trastorn de caràcter NE
Neurosi de caràcter NE
Personalitat patològica NE

F63 Trastorns del control dels impulsos

 Exclou 2: consum excessiu habitual d'alcohol o altres substàncies psicoactives (F10-F19)
trastorns del control dels impulsos que afecten el comportament sexual (F65.-)

 F63.0 Ludopatia

  Joc patològic
Trastorn del joc

  Exclou 1: jocs i apostes NE (Z72.6)

  Exclou 2: joc en trastorn antisocial de la personalitat (F60.2)
joc excessiu en pacients maníacs (F30, F31)

 F63.1 Piromania
  Provocació d'incendi patològica

  

Exclou 2: provocació d'incendi (per) (en):
adult amb trastorn antisocial de la personalitat (F60.2)
esquizofrènia (F20.-)
intoxicació per alcohol o substància psicoactiva (F10-F19)
trastorns de conducta (F91.-)
trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts (F01-F09)

 F63.2 Cleptomania
  Robatori patològic

  Exclou 1: furt en botigues com a motiu d'observació per trastorn mental sospitat (Z03.8)

  
Exclou 2: robatori causat per afecció mental subjacent —codifiqueu l'afecció mental

robatori en trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts (F01-F09)
trastorn depressiu amb robatori (F31-F33)

 F63.3 Tricotil·lomania
  Arrencar-se els cabells

  Exclou 2: altres trastorns de moviment estereotipat (F98.4)
 F63.8 Altres trastorns del control dels impulsos
  F63.81 Trastorn explosiu intermitent
  F63.89 Altres trastorns del control dels impulsos
 F63.9 Trastorn del control dels impulsos no especificat
  Trastorn del control de l'impuls NE
F64 Trastorns d'identitat de gènere
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 F64.0 Transsexualitat

  Disfòria de gènere en adolescents i adults
Trastorn d'identitat de gènere en l'adolescent o l'adult

 F64.1 Transvestisme de doble identitat

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estat de canvi de sexe (Z87.890)

  Exclou 1: trastorn d'identitat de gènere en la infància (F64.2)

  Exclou 2: transvestisme fetitxista (F65.1)
 F64.2 Trastorn d'identitat de gènere de la infància
  Disfòria de gènere en nens

  Exclou 1: trastorn d'identitat de gènere en l'adolescent o l'adult (F64.0)

  Exclou 2: trastorn de maduració sexual (F66)
 F64.8 Altres trastorns d'identitat de gènere
  Altres tipus especificats de disfòria de gènere
 F64.9 Trastorn d'identitat de gènere no especificat

  Disfòria de gènere no especificada
Trastorn de rol de gènere NE

F65 Parafílies
 F65.0 Fetitxisme
  Trastorn fetitxista
 F65.1 Fetitxisme transvestista

  Transvestisme fetitxista
Trastorn transvestista

 F65.2 Exhibicionisme
  Trastorn exhibicionista
 F65.3 Escopofília [voyeurisme]
  Trastorn escopofílic
 F65.4 Pedofília
  Trastorn pedofílic
 F65.5 Sadomasoquisme
  F65.50 Sadomasoquisme no especificat
  F65.51 Masoquisme sexual
   Trastorn de masoquisme sexual
  F65.52 Sadisme sexual
   Trastorn de sadisme sexual
 F65.8 Altres tipus de parafília
  F65.81 Fricofília
   Trastorn de fricofília
  F65.89 Altres tipus de parafília

   Altres trastorns parafílics especificats
Necrofília

 F65.9 Parafília no especificada

  Desviació sexual NE
Trastorn parafílic no especificat

F66 Altres trastorns sexuals

 Trastorn de maduració sexual
Trastorn de relació sexual

F68 Altres trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult
 F68.1 Trastorn factici imposat a un mateix

  

Neurosi de compensació
Elaboració de símptomes físics per motius psicològics
Síndrome d'addicció a l'hospital
Síndrome de Münchhausen
Pacient peregrinador
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  Exclou 2: dermatitis factícia (L98.1)
persona que fingeix una malaltia (amb motivació òbvia) (Z76.5)

  F68.10 Trastorn factici imposat a un mateix, no especificat

  F68.11 Trastorn factici imposat a un mateix, amb predomini de signes i símptomes
psicològics

  F68.12 Trastorn factici imposat a un mateix, amb predomini de signes i símptomes físics

  F68.13 Trastorn factici imposat a un mateix, amb combinació de signes i símptomes
psicològics i físics

 F68.8 Altres trastorns especificats de la personalitat i el comportament en l'adult
 F68.A Trastorn factici imposat a una altra persona

  Síndrome de Meadow
Síndrome de Münchhausen per poders

F69 Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament en l'adult
Discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
Codifiqueu
primer: qualsevol trastorn físic o del desenvolupament associat

Exclou 1: capacitat intel·lectual límit, QI per sobre de 70 a 84 (R41.83)
F70 Discapacitat intel·lectual lleu

 Nivell de QI de 50-55 a aproximadament 70
Subnormalitat mental lleu

F71 Discapacitat intel·lectual moderada

 Nivell de QI de 35-40 a 50-55
Subnormalitat mental moderada

F72 Discapacitat intel·lectual greu

 Nivell de QI de 20-25 a 35-40
Subnormalitat mental greu

F73 Discapacitat intel·lectual profunda

 Nivell de QI inferior a 20-25
Subnormalitat mental profunda

F78 Altres tipus de discapacitat intel·lectual
F79 Discapacitat intel·lectual no especificada

 Deficiència mental NE
Subnormalitat mental NE

Trastorns generalitzats i específics del desenvolupament (F80-F89)
F80 Trastorns específics del desenvolupament de la parla i el llenguatge
 F80.0 Trastorn fonològic

  

Dislàlia
Trastorn funcional de l'articulació de la parla
Trastorn dels sons de la parla
Trastorn del desenvolupament fonològic
Trastorn del desenvolupament de l'articulació de la parla
Papissoteig
Lal·lació

  Exclou 1: deterioració de l'articulació de la parla causada per afàsia NE (R47.01)
deterioració de l'articulació de la parla causada per apràxia (R48.2)

  

Exclou 2: deterioració de l'articulació de la parla amb trastorn del desenvolupament de
l'expressió del llenguatge (F80.1)
deterioració de l'articulació de la parla amb trastorn del desenvolupament mixt de
l'expressió i la recepció del llenguatge (F80.2)
deterioració de l'articulació de la parla causada per discapacitats intel·lectuals (F70-
F79)
deterioració de l'articulació de la parla causada per hipoacúsia (F80.4)

 F80.1 Trastorn de l'expressió del llenguatge
  Disfàsia o afàsia de desenvolupament, tipus expressiu

  Exclou 1: disfàsia i afàsia NE (R47.-)
trastorn mixt de l'expressió i la recepció del llenguatge (F80.2)
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Exclou 2: afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffner] (G40.80-)
discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
mutisme selectiu (F94.0)
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.-)

 F80.2 Trastorn mixt de l'expressió i la recepció del llenguatge

  Disfàsia o afàsia de desenvolupament, tipus receptiu
Afàsia de desenvolupament de Wernicke

  

Exclou 1: disfàsia o afàsia de tipus expressiu (F80.1)
disfàsia o afàsia NE (R47.-)
sordesa de paraules (H93.25)
trastorn de l'expressió del llenguatge (F80.1)
trastorn del processament auditiu central (H93.25)

  

Exclou 2: afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffner] (G40.80-)
discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
mutisme selectiu (F94.0)
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.-)

 F80.4 Retard en el desenvolupament de la parla i el llenguatge causat per hipoacúsia

  Codifiqueu
també:

el tipus d'hipoacúsia (H90.-, H91.-)

 F80.8 Altres trastorns del desenvolupament de la parla i el llenguatge
  F80.81 Trastorn de la fluència iniciat en la infància

   Llenguatge farfallós NE
Quequesa NE

   

Exclou 1: trastorn de la fluència (quequesa) consecutiu a malaltia
cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -23)
trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc
(R47.82)
trastorn de la fluència iniciat en adults (F98.5)

  F80.82 Trastorn de la comunicació social pragmàtica

   Exclou 1: síndrome d'Asperger (F84.5)
trastorn autístic (F84.0)

  F80.89 Altres trastorns del desenvolupament de la parla i el llenguatge
 F80.9 Trastorn no especificat del desenvolupament de la parla i el llenguatge

  Trastorn de la comunicació NE
Trastorn del llenguatge NE

F81 Trastorns específics del desenvolupament de les habilitats escolars
 F81.0 Trastorn específic de la lectura

  

Dislèxia de desenvolupament
Trastorn específic de l'aprenentatge, amb dificultats en la lectura
Retard específic de la lectura
Lectura desordenada o cap enrere

  Exclou 1: alèxia NE (R48.0)
dislèxia NE (R48.0)

 F81.2 Trastorn matemàtic

  

Acalcúlia del desenvolupament
Trastorn específic de l'aprenentatge, amb dificultats en les matemàtiques
Trastorn del desenvolupament de l'aritmètica
Síndrome de desenvolupament de Gerstmann

  Exclou 1: acalcúlia NE (R48.8)

  
Exclou 2: dificultats per a l'aritmètica associades a trastorn de la lectura (F81.0)

dificultats per a l'aritmètica associades a trastorn de l'ortografia (F81.81)
dificultats per a l'aritmètica causades per ensenyament inadequat (Z55.8)

 F81.8 Altres trastorns del desenvolupament de les habilitats escolars
  F81.81 Trastorn de l'expressió escrita

   Trastorn específic de l'aprenentatge, amb dificultats en l'expressió escrita
Trastorn específic de l'ortografia

  F81.89 Altres trastorns del desenvolupament de les habilitats escolars
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 F81.9 Trastorn no especificat del desenvolupament de les habilitats escolars

  
Incapacitat d'adquisició de coneixements NE
Incapacitat d'aprenentatge NE
Trastorn de l'aprenentatge NE

F82 Trastorn específic del desenvolupament de la funció motora

 
Síndrome de l'infant maldestre
Trastorn del desenvolupament de la coordinació
Dispràxia de desenvolupament

 Exclou 1: anomalies de la marxa i la mobilitat (R26.-)
falta de coordinació (R27.-)

 Exclou 2: falta de coordinació secundària a discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
F84 Trastorns generalitzats del desenvolupament

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol afecció mèdica i discapacitat intel·lectual associades

 F84.0 Trastorn autístic

  

Autisme infantil
Trastorn de l'espectre autista
Síndrome de Kanner
Psicosi infantil

  Exclou 1: síndrome d'Asperger (F84.5)
 F84.2 Síndrome de Rett

  
Exclou 1: altres trastorns desintegratius de la infància (F84.3)

síndrome d'Asperger (F84.5)
trastorn autístic (F84.0)

 F84.3 Altres trastorns desintegratius de la infància

  

Demència infantil
Psicosi desintegrativa
Síndrome de Heller
Psicosi simbiòtica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol afecció neurològica associada

  
Exclou 1: síndrome d'Asperger (F84.5)

síndrome de Rett (F84.2)
trastorn autístic (F84.0)

 F84.5 Síndrome d'Asperger

  
Trastorn d'Asperger
Psicopatia autística
Trastorn esquizoide de la infància

 F84.8 Altres trastorns generalitzats del desenvolupament
  Trastorn d'hiperactivitat associat a discapacitats intel·lectuals i moviments estereotipats
 F84.9 Trastorn generalitzat no especificat del desenvolupament
  Autisme atípic
F88 Altres trastorns del desenvolupament psicològic

 
Agnòsia del desenvolupament
Retard del desenvolupament global
Altres trastorns especificats del neurodesenvolupament

F89 Trastorn no especificat del desenvolupament psicològic

 Trastorn del desenvolupament NE
Trastorn del neurodesenvolupament NE

Trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència (F90-F98)
Nota: Els codis de les categories F90-F98 es poden emprar independentment de l'edat del pacient. Generalment, aquests

trastorns s'inicien durant la infància o l'adolescència, però poden seguir al llarg de la vida o no ser diagnosticats fins a
l'edat adulta.
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F90 Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)
 Inclou: síndrome de dèficit d'atenció amb hiperactivitat

 

Exclou 2: esquizofrènia (F20.-)
trastorns d'ansietat (F40.-, F41.-)
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-F39)
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.-)

 F90.0 Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, predominantment de dèficit d'atenció
  Trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat, presentació predominantment de dèficit d'atenció
 F90.1 Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, predominantment d'hiperactivitat
  Trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat, presentació predominantment d'hiperactivitat i impulsivitat
 F90.2 Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, tipus combinat
  Trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat, presentació combinada
 F90.8 Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, altres tipus
 F90.9 Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, tipus no especificat

  Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat de la infància o l'adolescència NE
Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat NE

F91 Trastorns de conducta

 Exclou 1: comportament antisocial (Z72.81-)
trastorn antisocial de la personalitat (F60.2)

 

Exclou 2: esquizofrènia (F20.-)
problemes de conducta associats a trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (F90.-)
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-F39)
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.-)

 F91.0 Trastorn de conducta limitat al context familiar
 F91.1 Trastorn de conducta d'inici en la infància

  
Trastorn de conducta insocialitzada
Trastorn de conducta, tipus solitari i agressiu
Trastorn agressiu insocialitzat

 F91.2 Trastorn de conducta d'inici en l'adolescència

  Trastorn de conducta socialitzada
Trastorn de conducta, tipus grup

 F91.3 Trastorn d'oposició desafiant
 F91.8 Altres trastorns de conducta

  Altres trastorns disruptius especificats
Altres trastorns especificats de conducta

 F91.9 Trastorn de conducta no especificat

  

Trastorn de comportament NE
Trastorn perjudicial de la conducta NE
Trastorn disruptiu NE
Trastorn de conducta NE

F93 Trastorns emocionals amb inici especificat en la infància
 F93.0 Trastorn d'ansietat per separació de la infància

  

Exclou 2: fòbia social (F40.1)
trastorn d'ansietat fòbica de la infància (F40.8)
trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] (F30-F39)
trastorns mentals no psicòtics (F40-F48)

 F93.8 Altres trastorns emocionals de la infància
  Trastorn d'identitat

  Exclou 2: trastorn d'identitat de gènere de la infància (F64.2)
 F93.9 Trastorn emocional de la infància no especificat
F94 Trastorns del funcionament social amb inici especificat en la infància i l'adolescència
 F94.0 Mutisme selectiu
  Mutisme voluntari

  

Exclou 2: esquizofrènia (F20.-)
mutisme transitori com a part d'ansietat per separació en infants petits (F93.0)
trastorns específics del desenvolupament de la parla i el llenguatge (F80.-)
trastorns generalitzats del desenvolupament (F84.-)
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 F94.1 Trastorn reactiu de dependència de la infància

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol creixement insuficient o retard del creixement
associats

  Exclou 1: trastorn desinhibit de dependència de la infància (F94.2)
variació normal en el patró de dependència selectiva

  

Exclou 2: abús sexual o maltractament físic en la infància que comporta problemes
psicosocials (Z62.81-)
síndrome d'Asperger (F84.5)
síndromes de maltractament (T74.-)

 F94.2 Trastorn desinhibit de dependència de la infància

  Psicopatia per falta d'afecte
Síndrome institucional

  Exclou 1: trastorn reactiu de dependència de la infància (F94.1)

  
Exclou 2: hospitalisme en infants (F43.2-)

síndrome d'Asperger (F84.5)
trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) (F90.-)

 F94.8 Altres trastorns del funcionament social de la infància
 F94.9 Trastorn no especificat del funcionament social de la infància
F95 Trastorn de tics
 F95.0 Trastorn de tics transitori
  Trastorn de tics provisional
 F95.1 Trastorn crònic de tics motors o vocals
 F95.2 Trastorn de La Tourette

  Trastorn combinat de tics vocals i tics motors múltiples [De la Tourette]
síndrome de De la Tourette

 F95.8 Altres trastorns de tics
 F95.9 Trastorn de tics no especificat
  Tic NE
F98 Altres trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència

 

Exclou 2: episodis de retenció de respiració (R06.89)
síndrome de Kleine-Levin (G47.13)
trastorn d'identitat de gènere de la infància (F64.2)
trastorn obsessivocompulsiu (F42.-)
trastorns del son no causats per una substància o un factor fisiològic conegut (F51.-)

 F98.0 Enuresi no causada per una substància o un factor fisiològic conegut

  

Enuresi (primària) (secundària) d'origen no orgànic
Enuresi funcional
Enuresi psicogènica
Incontinència urinària d'origen no orgànic

  Exclou 1: enuresi NE (R32)
 F98.1 Encopresi no causada per una substància o un factor fisiològic conegut

  
Encopresi funcional
Incontinència fecal d'origen no orgànic
Encopresi psicogènica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la causa de qualsevol restrenyiment coexistent

  Exclou 1: encopresi NE (R15.-)
 F98.2 Altres trastorns de la conducta alimentària de la lactància i la infància
  Exclou 1: dificultats de l'alimentació (R63.3)

  
Exclou 2: anorèxia nerviosa i altres trastorns de la conducta alimentària (F50.-)

pica en la lactància o la infància (F98.3)
problemes d'alimentació que afecten el nadó (P92.-)

  F98.21 Trastorn de ruminació de la lactància
  F98.29 Altres trastorns de la conducta alimentària de la lactància i la primera infància
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 F98.3 Pica de la lactància i la infància
 F98.4 Trastorns de moviment estereotipat
  Trastorn d'hàbit o estereotípies

  Exclou 1: moviments involuntaris anòmals (R25.-)

  

Exclou 2: arrencar-se els cabells (F63.3)
compulsions en trastorn obsessivocompulsiu (F42.-)
estereotípies que formen part d'una afecció psiquiàtrica més àmplia (F01-F95)
fer la pipa (F98.8)
furgar-se el nas (F98.8)
mossegar-se les ungles (F98.8)
trastorns de moviment d'origen orgànic (G20-G25)
trastorns de tics (F95.-)
tricotil·lomania (F63.3)

 F98.5 Trastorn de la fluència iniciat en adults

  

Exclou 1: disfàsia (R47.02)
trastorn de la fluència (quequesa) consecutiu a malaltia cerebrovascular (I69. amb
caràcters finals -23)
trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc (R47.82)
trastorn de la fluència iniciat en la infància (F80.81)
trastorns de tics (F95.-)

 F98.8 Altres trastorns emocionals i del comportament especificats que habitualment ocorren en la
infància i l'adolescència

  

Masturbació excessiva
Mossegar-se les ungles
Furgar-se el nas
Fer la pipa

 F98.9 Trastorns emocionals i del comportament no especificats que habitualment ocorren en la
infància i l'adolescència

Trastorn mental no especificat (F99)
F99 Trastorn mental no especificat
 Malaltia mental NE
 Exclou 1: trastorn mental no especificat causat per factors fisiològics coneguts (F09)
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Capítol 6
Malalties del sistema nerviós (G00-G99)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
G00-G09 Malalties inflamatòries del sistema nerviós central
G10-G14 Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central
G20-G26 Trastorns extrapiramidals i de moviment
G30-G32 Altres malalties degeneratives del sistema nerviós
G35-G37 Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central
G40-G47 Trastorns episòdics i paroxismals
G50-G59 Trastorns de nervis, arrels i plexes nerviosos
G60-G65 Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric
G70-G73 Malalties d'unió mioneural i músculs
G80-G83 Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques
G89-G99 Altres trastorns del sistema nerviós
Malalties inflamatòries del sistema nerviós central (G00-G09)
G00 Meningitis bacteriana no classificada a cap altre lloc

 

Inclou: aracnoïditis bacteriana
leptomeningitis bacteriana
meningitis bacteriana
paquimeningitis bacteriana

 Exclou 1: meningoencefalitis bacteriana (G04.2)
meningomielitis bacteriana (G04.2)

 G00.0 Meningitis causada per Haemophilus
  Meningitis causada per Haemophilus influenzae
 G00.1 Meningitis pneumocòccica
  Meningitis causada per Streptococcus pneumoniae
 G00.2 Meningitis estreptocòccica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B95.0-B95.5)

 G00.3 Meningitis estafilocòccica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B95.61-B95.8)

 G00.8 Altres tipus de meningitis bacteriana

  
Meningitis causada per Escherichia coli
Meningitis causada pel bacil de Friedländer
Meningitis causada per Klebsiella

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B96.-)

 G00.9 Meningitis bacteriana no especificada

  

Meningitis causada per bacteris gramnegatius no especificada
Meningitis purulenta NE
Meningitis piògena NE
Meningitis supurativa NE
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G01 Meningitis en malalties bacterianes classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: meningitis (en):
gonocòccica (A54.81)
leptospirosi (A27.81)
listeriosi (A32.11)
malaltia de Lyme (A69.21)
meningocòccica (A39.0)
meningoencefalitis i meningomielitis en malalties bacterianes classificades en un altre lloc (G05)
neurosífilis (A52.13)
tuberculosi (A17.0)

G02 Meningitis en altres malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc

 
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
infecció per poliovirus (A80.-)
tripanosomosi [tripanosomiasi] africana (B56.-)

 

Exclou 1: meningitis criptocòccica (B45.1)
meningitis per càndides (B37.5)
meningitis per coccidioidomicosi (B38.4)
meningitis per herpes zòster (B02.1)
meningitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.3)
meningitis per parotiditis (B26.1)
meningitis per rubèola (B06.02)
meningitis per varicel·la [verola borda] (B01.0)
meningoencefalitis i meningomielitis en altres malalties infeccioses i parasitàries classificades
en un altre lloc (G05)
mononucleosi infecciosa complicada per meningitis (B27.- amb quart caràcter 2)
xarampió complicat per meningitis (B05.1)

G03 Meningitis provocada per altres causes i per causes no especificades

 

Inclou: aracnoïditis NE
leptomeningitis NE
meningitis NE
paquimeningitis NE

 Exclou 1: meningoencefalitis (G04.-)
meningomielitis (G04.-)

 G03.0 Meningitis no piògena

  Meningitis asèptica
Meningitis no bacteriana

 G03.1 Meningitis crònica
 G03.2 Meningitis recurrent benigna [Mollaret]
 G03.8 Meningitis provocada per altres causes especificades
 G03.9 Meningitis no especificada
  Aracnoïditis (espinal) NE
G04 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis

 
Inclou: meningoencefalitis

meningomielitis
mielitis ascendent aguda

 Exclou 1: encefalopatia NE (G93.40)

 

Exclou 2: encefalitis tòxica (G92)
encefalomielitis miàlgica benigna (G93.3)
encefalopatia alcohòlica (G31.2)
encefalopatia tòxica (G92)
esclerosi múltiple (G35)
mielitis necrosant subaguda (G37.4)
mielitis transversa aguda (G37.3-)

 G04.0 Encefalitis o encefalomielitis disseminada aguda (EMDA)

  
Exclou 1: altres tipus d'encefalomielitis disseminada aguda no infecciosa (EMDA no

infecciosa) (G04.81)
encefalopatia hemorràgica necrosant aguda (G04.3-)
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  G04.01 Encefalitis o encefalomielitis disseminada aguda postinfecciosa (EMDA
postinfecciosa)

   
Exclou 1: encefalitis postvaricel·la (B01.1)

encefalitis postxarampió (B05.0)
mielitis postxarampió (B05.1)

  G04.02 Encefalitis, mielitis o encefalomielitis disseminada aguda postimmunització

   Encefalitis postimmunització
Encefalomielitis postimmunització

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la vacuna (T50.A-, T50.B-, T50.Z-)

 G04.1 Paraplegia espàstica tropical
 G04.2 Meningoencefalitis i meningomielitis bacterianes no classificades a cap altre lloc
 G04.3 Encefalopatia hemorràgica necrosant aguda
  Exclou 1: encefalitis o encefalomielitis disseminada aguda (G04.0-)
  G04.30 Encefalopatia hemorràgica necrosant aguda no especificada
  G04.31 Encefalopatia hemorràgica necrosant aguda postinfecció
  G04.32 Encefalopatia hemorràgica necrosant aguda postimmunització

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la vacuna (T50.A-, T50.B-, T50.Z-)

  G04.39 Altres tipus d'encefalopatia hemorràgica necrosant aguda

   Codifiqueu
també:

l'etiologia subjacent, si escau

 G04.8 Altres tipus d'encefalitis, mielitis i encefalomielitis

  Codifiqueu
també:

qualsevol atac epilèptic o convulsió associats (G40.-, R56.9)

  G04.81 Altres tipus d'encefalitis i encefalomielitis
   Encefalomielitis disseminada aguda no infecciosa (EMDA no infecciosa)
  G04.89 Altres tipus de mielitis
 G04.9 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis no especificades
  G04.90 Encefalitis i encefalomielitis no especificades
   Ventriculitis (cerebral) NE
  G04.91 Mielitis no especificada
G05 Encefalitis, mielitis i encefalomielitis en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
otitis mitjana supurativa (H66.01-H66.4)
poliovirus (A80.-)
triquinosi (B75)

 

Exclou 1: encefalitis, mielitis i encefalomielitis (en) lupus eritematós sistèmic (M32.19)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis (en) xarampió (B05.0)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis listeriòtiques (A32.12)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis meningocòcciques (A39.81)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per adenovirus (A85.1)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per citomegalovirus (B25.8)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per enterovirus (A85.0)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per herpes zòster (B02.0)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.4)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per paratiroiditis (B26.2)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per rubèola (B06.01)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per toxoplasmosi (B58.2)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis per toxoplasmosi congènita (P37.1)
encefalitis, mielitis i encefalomielitis varicel·loses (B01.1-)
meningoencefalitis eosinofílica (B83.2)
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 G05.4 Mielitis en malalties classificades en un altre lloc
  Meningomielitis en malalties classificades en un altre lloc
G06 Abscés i granuloma intracranials i intrarraquidis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 G06.0 Abscés i granuloma intracranials

  

Abscés del cervell (embòlic) [qualsevol part]
Abscés cerebel·lós (embòlic)
Abscés cerebral (embòlic)
Abscés o granuloma intracranials epidurals
Abscés o granuloma intracranials extradurals
Abscés o granuloma intracranials subdurals
Abscés otogènic (embòlic)

  Exclou 1: abscés i granuloma intracranials tuberculosos (A17.81)
 G06.1 Abscés i granuloma intrarraquidis

  

abscés de medul·la espinal (embòlic) [qualsevol part]
Abscés o granuloma intrarraquidis epidurals
Abscés o granuloma intrarraquidis extradurals
Abscés o granuloma intrarraquidis subdurals

  Exclou 1: abscés i granuloma intrarraquidis tuberculosos (A17.81)
 G06.2 Abscés extradural i subdural, localització no especificada
G07 Abscés i granuloma intracranials i intrarraquidis en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
granuloma cerebral per esquistosomosi (B65.-)

 

Exclou 1: abscés de cervell:
amèbic (A06.6)
cromomicòtic (B43.1)
gonocòccic (A54.82)
tuberculoma de meninges (A17.1)
tuberculós (A17.81)

G08 Flebitis i tromboflebitis intracranials i intrarraquídies

 

Embòlia sèptica de sins venosos i venes intracranials o intrarraquidis
Endoflebitis sèptica de sins venosos i venes intracranials o intrarraquidis
Flebitis sèptica de sins venosos i venes intracranials o intrarraquidis
Tromboflebitis sèptica de sins venosos i venes intracranials o intrarraquidis
Trombosi sèptica de sins venosos i venes intracranials o intrarraquidis

 

Exclou 1: flebitis i tromboflebitis intracranials que compliquen:
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.7)
embaràs, part i puerperi (O22.5, O87.3)
flebitis i tromboflebitis intracranials no piògenes (I67.6)

 Exclou 2: flebitis i tromboflebitis intracranials que compliquen les flebitis i tromboflebitis intrarraquídies no
piògenes (G95.1)

G09 Seqüeles de malalties inflamatòries del sistema nerviós central

 
Nota: Empreu la categoria G09 per a indicar afeccions, la classificació primària de les quals correspon a

G00-G08 com a causa de seqüeles, i que per elles mateixes són classificables en un altre lloc. Les
«seqüeles» inclouen les afeccions especificades com a residuals.

 Codifiqueu
primer:

l'afecció a conseqüència de (seqüela de) malalties inflamatòries del sistema nerviós central

Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central (G10-G14)
G10 Malaltia de Huntington

 Corea de Huntington
Demència de Huntington

 Codifiqueu
també:

demència en altres malalties classificades en un altre lloc sense alteració del comportament
(F02.80)

G11 Atàxia hereditària

 
Exclou 2: neuropatia hereditària i idiopàtica (G60.-)

paràlisi cerebral (G80.-)
trastorns metabòlics (E70-E88)
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 G11.0 Atàxia no progressiva congènita
 G11.1 Atàxia cerebel·losa d'inici precoç
  G11.10 Atàxia cerebel·losa d'inici precoç no especificada
  G11.11 Atàxia de Friedreich

   Atàxia de Friedreich amb reflexos retinguts
Atàxia de Friedreich autosòmica recessiva

  G11.19 Altres tipus d'atàxia cerebel·losa d'inici precoç

   

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

 G11.2 Atàxia cerebel·losa d'inici tardà
 G11.3 Atàxia cerebel·losa amb reparació de DNA defectuós
  Ataxiatelangièctasi [Louis-Bar]

  
Exclou 2: altres trastorns del metabolisme de les purines i les pirimidines (E79.-)

síndrome de Cockayne (Q87.19)
xerodèrmia pigmentada (Q82.1)

 G11.4 Paraplegia espàstica hereditària
 G11.8 Altres tipus d'atàxia hereditària
 G11.9 Atàxia hereditària no especificada

  

Atàxia cerebel·losa hereditària NE
Degeneració cerebel·losa hereditària
Malaltia cerebel·losa hereditària
Síndrome cerebel·losa hereditària

G12 Atròfia muscular espinal i síndromes relacionades
 G12.0 Atròfia muscular espinal infantil, tipus I [Werdnig-Hoffman]
 G12.1 Altres tipus d'atròfia muscular espinal hereditària

  

Atròfia muscular espinal, forma adulta
Atròfia muscular espinal, forma infantil, tipus II
Atròfia muscular espinal distal
Atròfia muscular espinal, forma juvenil, tipus III [Kugelberg-Welander]
Paràlisi bulbar progressiva de la infància [Fazio-Londe]
Atròfia muscular espinal, forma escapuloperoneal

 G12.2 Malaltia de la neurona motora
  G12.20 Malaltia de la neurona motora no especificada
  G12.21 Esclerosi lateral amiotròfica
  G12.22 Paràlisi bulbar progressiva
  G12.23 Esclerosi lateral primària
  G12.24 Malaltia de la neurona motora familiar
  G12.25 Atròfia muscular espinal progressiva
  G12.29 Altres malalties de la neurona motora
 G12.8 Altres tipus d'atròfia muscular espinal i síndromes relacionades
 G12.9 Atròfia muscular espinal no especificada

G13 Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central en malalties classificades en un
altre lloc

 G13.0 Neuromiopatia i neuropatia paraneoplàstiques

  Neuromiopatia carcinomatosa
Neuropatia paraneoplàstica sensorial [Denny-Brown]

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent (C00-D49)

 G13.1 Altres tipus d'atròfia sistèmica que afecten principalment el sistema nerviós central en malaltia
neoplàstica

  Encefalopatia límbica paraneoplàstica

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent (C00-D49)

 G13.2 Atròfia sistèmica que afecta principalment el sistema nerviós central en mixedema
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Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
dèficit de iode congènit mixedematós (E00.1)
hipotiroïdisme (E03.-)

 G13.8 Atròfia sistèmica que afecta principalment el sistema nerviós central en altres malalties
classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

G14 Síndrome postpòlio
 Inclou: síndrome postpoliomielítica

 Exclou 1: seqüeles de poliomielitis (B91)
Trastorns extrapiramidals i de moviment (G20-G26)
G20 Malaltia de Parkinson

 

Hemiparkinsonisme
Parkinsonisme o malaltia de Parkinson idiopàtics
Paràlisi agitant
Parkinsonisme o malaltia de Parkinson NE
Parkinsonisme o malaltia de Parkinson primaris

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 Exclou 1: demència amb parkinsonisme (G31.83)
G21 Parkinsonisme secundari

 

Exclou 1: demència amb parkinsonisme (G31.83)
malaltia de Huntington (G10)
parkinsonisme sifilític (A52.19)
síndrome de Shy-Drager (G90.3)

 G21.0 Síndrome neurolèptica maligna

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T43.3X5, T43.4X5,
T43.505, T43.595)

  Exclou 1: parkinsonisme induït per neurolèptics (G21.11)
 G21.1 Altres tipus de parkinsonisme secundari induït per fàrmacs
  G21.11 Parkinsonisme induït per neurolèptics

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac
(T43.3X5, T43.4X5, T43.505, T43.595)

   Exclou 1: síndrome neurolèptica maligna (G21.0)
  G21.19 Altres tipus de parkinsonisme secundari induït per fàrmacs
   Altres tipus de parkinsonisme induït per medicaments

   
Empreu un
codi
addicional:

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

 G21.2 Parkinsonisme secundari causat per altres agents externs

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent extern

 G21.3 Parkinsonisme postencefalític
 G21.4 Parkinsonisme vascular
 G21.8 Altres tipus de parkinsonisme secundari
 G21.9 Parkinsonisme secundari no especificat
G23 Altres malalties degeneratives dels ganglis basals
 Exclou 2: degeneració multisistèmica del sistema nerviós autònom (G90.3)
 G23.0 Malaltia de Hallervorden-Spatz
  Degeneració pal·lidal pigmentària
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 G23.2 Degeneració estrionigral
 G23.8 Altres malalties degeneratives dels ganglis basals especificades
  Calcificació de ganglis basals
 G23.9 Malaltia degenerativa dels ganglis basals no especificada
G24 Distonia
 Inclou: discinèsia

 Exclou 2: paràlisi cerebral atetoide (G80.3)
 G24.0 Distonia induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  G24.01 Discinèsia subaguda induïda per fàrmacs

   

Blefaroespasme induït per fàrmacs
Discinèsia orofacial induïda per fàrmacs
Discinèsia tardana induïda per neurolèptics
Discinèsia tardana

  G24.02 Distonia aguda induïda per fàrmacs

   Reacció distònica aguda induïda per fàrmacs
Distonia aguda induïda per neurolèptics

  G24.09 Altres tipus de distonia induïda per fàrmacs
 G24.1 Distonia de torsió genètica

  

Distonia deformant progressiva
Distonia muscular deformant
Distonia de torsió familiar
Distonia idiopàtica familiar
Distonia (de torsió) idiopàtica NE
Malaltia de (Schwalbe-) Ziehen-Oppenheim

 G24.2 Distonia idiopàtica no familiar
 G24.3 Torticoli espasmòdic

  

Exclou 1: torticoli congènit (Q68.0)
torticoli histèric (F44.4)
torticoli NE (M43.6)
torticoli ocular (R29.891)
torticoli psicogènic (F45.8)
torticoli recurrent traumàtic (S13.4)

 G24.4 Distonia orofacial idiopàtica
  Discinèsia orofacial

  Exclou 1: discinèsia orofacial induïda per fàrmacs (G24.01)
 G24.5 Blefaroespasme
  Exclou 1: blefaroespasme induït per fàrmacs (G24.01)
 G24.8 Altres tipus de distonia
  Distonia de torsió adquirida NE
 G24.9 Distonia no especificada
  Discinèsia NE
G25 Altres trastorns extrapiramidals i de moviment
 Exclou 2: trastorns de moviment relacionats amb el son (G47.6-)
 G25.0 Tremolor essencial
  Tremolor familiar

  Exclou 1: tremolor NE (R25.1)
 G25.1 Tremolor induït per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè
o sisè caràcter 5)
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 G25.3 Mioclònia

  Mioclònia induïda per fàrmacs
Mioclònia palatal

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: epilèpsia mioclònica (G40.-)
miocímia facial (G51.4)

 G25.4 Corea induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 G25.5 Altres tipus de corea
  Corea NE

  

Exclou 1: corea de Huntington (G10)
corea de Sydenham (I02.-)
corea NE amb afectació cardíaca (I02.0)
corea reumàtica (I02.-)

 G25.6 Tics induïts per fàrmacs i altres tics d'origen orgànic
  G25.61 Tics induïts per fàrmacs

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  G25.69 Altres tics d'origen orgànic

   
Exclou 1: espasme habitual (F95.9)

síndrome de De la Tourette (F95.2)
tic NE (F95.9)

 G25.7 Altres trastorns de moviments i trastorns de moviments no especificats induïts per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  G25.70 Trastorn de moviment induït per fàrmacs no especificat
  G25.71 Acatísia induïda per fàrmacs

   Acatísia aguda induïda per neurolèptics
Acatísia tardana

  G25.79 Altres trastorns de moviment induïts per fàrmacs
 G25.8 Altres trastorns extrapiramidals i de moviment especificats
  G25.81 Síndrome de les cames inquietes
  G25.82 Síndrome de la persona rígida
  G25.83 Atacs benignes d'estremiment
  G25.89 Altres trastorns extrapiramidals i de moviment especificats
 G25.9 Trastorn extrapiramidal i de moviment no especificat
G26 Trastorns extrapiramidals i de moviment en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

Altres malalties degeneratives del sistema nerviós (G30-G32)
G30 Malaltia d'Alzheimer
 Inclou: demència d'Alzheimer, formes senil i presenil

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
delirium, si escau (F05)
demència amb alteració del comportament (F02.81)
demència sense alteració del comportament (F02.80)

 
Exclou 1: degeneració senil cerebral NCAL (G31.1)

demència senil NE (F03)
senilitat NE (R41.81)
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 G30.0 Malaltia d'Alzheimer amb inici precoç
 G30.1 Malaltia d'Alzheimer amb inici tardà
 G30.8 Altres tipus de malaltia d'Alzheimer
 G30.9 Malaltia d'Alzheimer no especificada
G31 Altres malalties degeneratives del sistema nerviós no classificades a cap altre lloc

 
Empreu un
codi
addicional:

per als codis G31.0-G31.83, G31.85-G31.9, empreu un codi addicional per a identificar:
demència amb alteració del comportament (F02.81)
demència sense alteració del comportament (F02.80)

 Exclou 2: síndrome de Reye (G93.7)
 G31.0 Demència frontotemporal
  G31.01 Malaltia de Pick

   Afàsia progressiva primària
Afàsia aïllada progressiva

  G31.09 Altres tipus de demència frontotemporal
   Demència frontal
 G31.1 Degeneració senil cerebral no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: malaltia d'Alzheimer (G30.-)
senilitat NE (R41.81)

 G31.2 Degeneració del sistema nerviós causada per alcohol

  

Atàxia cerebel·losa alcohòlica
Degeneració cerebel·losa alcohòlica
Degeneració cerebral alcohòlica
Encefalopatia alcohòlica
Disfunció del sistema nerviós autònom causada per alcohol

  Codifiqueu
també:

l'alcoholisme associat (F10.-)

 G31.8 Altres malalties degeneratives especificades del sistema nerviós
  G31.81 Malaltia d'Alpers
   Degeneració de la substància grisa
  G31.82 Malaltia de Leigh
   Encefalopatia necrosant subaguda
  G31.83 Demència amb cossos de Lewy

   
Demència amb parkinsonisme
Demència de cossos de Lewy
Malaltia de cossos de Lewy

  G31.84 Deterioració cognitiva lleu, així declarada
   Trastorn neurocognitiu lleu

   

Exclou 1: alteracions lleus de memòria (F06.8)
canvi de la personalitat no psicòtic (F68.8)
canvi en l'estat mental (R41.82)
dèficits cognitius consecutius a (seqüeles de) hemorràgia cerebral o
infart cerebral (I69.01-, I69.11-, I69.21-, I69.31-, I69.81-, I69.91-)
degeneració cerebral (G31.9)
demència (F01.-, F02.-, F03)
deterioració cognitiva per lesió intracranial o de cap (S06.-)
deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat (R41.81)
estat mental alterat (R41.82)
síndrome neurològica de manca d'atenció (R41.4)

  G31.85 Degeneració corticobasal
  G31.89 Altres malalties degeneratives especificades del sistema nerviós
 G31.9 Malaltia degenerativa del sistema nerviós no especificada
G32 Altres trastorns degeneratius del sistema nerviós en malalties classificades en un altre lloc

 G32.0 Degeneració combinada subaguda de medul·la espinal en malalties classificades en un altre
lloc

  Síndrome de Dana-Putnam
Esclerosi de medul·la espinal (combinada) (dorsolateral) (posterolateral)
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Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
anèmia (D51.9)
carència de vitamina B12 (E53.8)
dietètica (D51.3)
perniciosa (D51.0)

  Exclou 1: degeneració combinada sifilítica de medul·la espinal (A52.11)

 G32.8 Altres trastorns degeneratius especificats del sistema nerviós en malalties classificades en un
altre lloc

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi cerebral (E85.-)
degeneració cerebral (causada per) carència de vitamina B, excepte tiamina (E52-
E53.-)
degeneració cerebral (causada per) hipotiroïdisme (E00.0-E03.9)
degeneració cerebral (causada per) neoplàsia (C00-D49)

  Exclou 1: polioencefalitis hemorràgica superior [encefalopatia de Wernicke] (E51.2)
  G32.81 Atàxia cerebel·losa en malalties classificades en un altre lloc

   

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
atàxia cerebel·losa (en) malaltia neoplàstica (degeneració cerebel·losa
paraneoplàstica) (C00-D49)
atàxia per gluten no celíaca (M35.9)
malaltia celíaca (amb atàxia per gluten) (K90.0)

   

Exclou 1: atròfia sistèmica que afecta principalment el sistema nerviós central en
atàxia cerebel·losa alcohòlica (G31.2)
atròfia sistèmica que afecta principalment el sistema nerviós central en
mixedema (G13.2)

  G32.89 Altres trastorns degeneratius especificats del sistema nerviós en malalties
classificades en un altre lloc

   Encefalopatia degenerativa en malalties classificades en un altre lloc
Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (G35-G37)
G35 Esclerosi múltiple

 

Esclerosi múltiple disseminada
Esclerosi múltiple generalitzada
Esclerosi múltiple NE
Esclerosi múltiple de tronc encefàlic
Esclerosi múltiple de medul·la espinal

G36 Altres tipus de desmielinització disseminada aguda
 Exclou 1: encefalitis i encefalomielitis postinfeccioses NE (G04.01)
 G36.0 Neuromielitis òptica [Devic]
  Desmielinització en neuritis òptica

  Exclou 1: neuritis òptica NE (H46)
 G36.1 Leucoencefalitis hemorràgica aguda i subaguda [Hurst]
 G36.8 Altres tipus especificats de desmielinització disseminada aguda
 G36.9 Desmielinització disseminada aguda no especificada
G37 Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central
 G37.0 Esclerosi difusa del sistema nerviós central

  Encefalitis periaxial
Malaltia de Schilder

  Exclou 1: adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (E71.52-)
 G37.1 Desmielinització central de cos callós
 G37.2 Mielinòlisi pòntica central
 G37.3 Mielitis transversa aguda en malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central

  Mielitis transversa aguda NE
Mielopatia transversa aguda

  Exclou 1: esclerosi múltiple (G35)
neuromielitis òptica [Devic] (G36.0)

 G37.4 Mielitis necrosant subaguda del sistema nerviós central
 G37.5 Esclerosi concèntrica [Baló] del sistema nerviós central
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 G37.8 Altres malalties desmielinitzants especificades del sistema nerviós central
 G37.9 Malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central no especificada
Trastorns episòdics i paroxismals (G40-G47)
G40 Epilèpsia i atacs recurrents

 Nota: Considereu els termes següents equivalents de resistent al tractament: farmacoresistent (resistent
a fàrmacs), refractari (mèdicament), rebel i mal controlat

 

Exclou 1: atac (convulsiu) NE (R56.9)
convulsions del nadó (P90)
convulsions NE (R56.9)
convulsions posttraumàtiques (R56.1)
trastorn de conversió amb atacs (F44.5)

 

Exclou 2: esclerosi de l'hipocamp (G93.81)
esclerosi temporal (G93.81)
esclerosi temporal mesial (G93.81)
paràlisi de Todd (G83.84)

 G40.0 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals) (parcials) amb atacs d'inici
localitzat

  Epilèpsia infantil benigna amb puntes centrotemporals a l'EEG
Epilèpsia infantil amb paroxismes occipitals a l'EEG

  Exclou 1: epilèpsia localitzada iniciada en adults (G40.1-, G40.2-)

  G40.00 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals) (parcials) amb
atacs d'inici localitzat, no resistents al tractament

   Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals) (parcials) amb atacs
d'inici localitzat no refractàries

   G40.001
Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs d'inici localitzat, no resistents al tractament, amb
estat epilèptic

   G40.009
Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs d'inici localitzat, no resistents al tractament, sense
estat epilèptic

    Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals) (parcials)
amb atacs d'inici localitzat NE

  G40.01 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals) (parcials) amb
atacs d'inici localitzat, resistents al tractament

   G40.011
Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs d'inici localitzat, resistents al tractament, amb estat
epilèptic

   G40.019
Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs d'inici localitzat, resistents al tractament, sense
estat epilèptic

 G40.1 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials) amb atacs
parcials simples

  
Atacs sense alteració de la consciència
Epilèpsia parcial contínua [Koixevnikov]
Atacs parcials simples que evolucionen en atacs generalitzats de forma secundària

  G40.10 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials)
amb atacs parcials simples, no resistents al tractament

   Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials) amb
atacs parcials simples no refractàries

   G40.101
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials simples, no resistents al tractament, amb
estat epilèptic

   G40.109
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials simples, no resistents al tractament,
sense estat epilèptic

    Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials simples NE

  G40.11 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials)
amb atacs parcials simples, resistents al tractament
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   G40.111
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials simples, resistents al tractament, amb
estat epilèptic

   G40.119
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials simples, resistents al tractament, sense
estat epilèptic

 G40.2 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials) amb atacs
parcials complexos

  Atacs amb alteració de la consciència, sovint amb automatismes
Atacs parcials complexos que evolucionen en atacs generalitzats de forma secundària

  G40.20 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials)
amb atacs parcials complexos, no resistents al tractament

   Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials) amb
atacs parcials complexos no refractàries

   G40.201
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials complexos, no resistents al tractament,
amb estat epilèptic

   G40.209
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials complexos, no resistents al tractament,
sense estat epilèptic

    Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials complexos NE

  G40.21 Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals) (parcials)
amb atacs parcials complexos, resistents al tractament

   G40.211
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials complexos, resistents al tractament, amb
estat epilèptic

   G40.219
Epilèpsia i síndromes epilèptiques simptomàtiques localitzades (focals)
(parcials) amb atacs parcials complexos, resistents al tractament,
sense estat epilèptic

 G40.3 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades

  Codifiqueu
també:

la síndrome MERRF, si escau (E88.42)

  G40.30 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades, no resistents al
tractament

   Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades no refractàries

   G40.301 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades, no
resistents al tractament, amb estat epilèptic

   G40.309 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades, no
resistents al tractament, sense estat epilèptic

    Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades NE

  G40.31 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades, resistents al
tractament

   G40.311 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades,
resistents al tractament, amb estat epilèptic

   G40.319 Epilèpsia i síndromes epilèptiques idiopàtiques generalitzades,
resistents al tractament, sense estat epilèptic

 G40.A Síndrome epilèptica amb absències

  
Absències epilèptiques infantils [picnolèpsia]
Absències epilèptiques juvenils
Síndrome epilèptica amb absències NE

  G40.A0 Síndrome epilèptica amb absències, no resistent al tractament

   G40.A01 Síndrome epilèptica amb absències, no resistent al tractament, amb
estat epilèptic

   G40.A09 Síndrome epilèptica amb absències, no resistent al tractament, sense
estat epilèptic

  G40.A1 Síndrome epilèptica amb absències, resistent al tractament

   G40.A11 Síndrome epilèptica amb absències, resistent al tractament, amb estat
epilèptic

249



   G40.A19 Síndrome epilèptica amb absències, resistent al tractament, sense estat
epilèptic

 G40.B Epilèpsia mioclònica juvenil [petit mal impulsiu]
  G40.B0 Epilèpsia mioclònica juvenil, no resistent al tractament

   G40.B01 Epilèpsia mioclònica juvenil, no resistent al tractament, amb estat
epilèptic

   G40.B09 Epilèpsia mioclònica juvenil, no resistent al tractament, sense estat
epilèptic

  G40.B1 Epilèpsia mioclònica juvenil, resistent al tractament
   G40.B11 Epilèpsia mioclònica juvenil, resistent al tractament, amb estat epilèptic

   G40.B19 Epilèpsia mioclònica juvenil, resistent al tractament, sense estat
epilèptic

 G40.4 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades

  

Epilèpsia amb atacs de gran mal en despertar
Epilèpsia amb absències mioclòniques
Epilèpsia amb atacs mioclonicoastàtics
Atac de gran mal NE
Atacs epilèptics atònics inespecífics
Atacs epilèptics clònics inespecífics
Atacs epilèptics mioclònics inespecífics
Atacs epilèptics tònics inespecífics
Atacs epilèptics tonicoclònics inespecífics
Encefalopatia mioclònica precoç simptomàtica

  G40.40 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades, no resistents al
tractament

   Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades no refractàries
Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades NE

   G40.401 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades, no
resistents al tractament, amb estat epilèptic

   G40.409 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades, no
resistents al tractament, sense estat epilèptic

  G40.41 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades, resistents al
tractament

   G40.411 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades,
resistents al tractament, amb estat epilèptic

   G40.419 Altres tipus d'epilèpsia i síndromes epilèptiques generalitzades,
resistents al tractament, sense estat epilèptic

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

   

Empreu un
codi
addicional:

codi, si es coneix, per a identificar les manifestacions associades, com
ara:
ceguesa cortical (H47.61-)
retard del desenvolupament global (F88)

 G40.5 Atacs epilèptics relacionats amb causes externes

  

Atacs epilèptics relacionats amb alcohol
Atacs epilèptics relacionats amb drogues o fàrmacs
Atacs epilèptics relacionats amb canvis hormonals
Atacs epilèptics relacionats amb privació del son
Atacs epilèptics relacionats amb estrès

  Codifiqueu
també:

si escau, l'epilèpsia i els atacs recurrents associats (G40.-)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  G40.50 Atacs epilèptics relacionats amb causes externes, no resistents al tractament

   G40.501 Atacs epilèptics relacionats amb causes externes, no resistents al
tractament, amb estat epilèptic

   G40.509 Atacs epilèptics relacionats amb causes externes, no resistents al
tractament, sense estat epilèptic

    Atacs epilèptics relacionats amb causes externes NE
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 G40.8 Altres tipus d'epilèpsia i atacs recurrents

  Epilèpsies i síndromes epilèptiques sense determinar si són focals o generalitzades
Síndrome de Landau-Kleffner

  G40.80 Altres tipus d'epilèpsia
   G40.801 Altres tipus d'epilèpsia, no resistent al tractament, amb estat epilèptic
    Altres tipus d'epilèpsia no refractària amb estat epilèptic
   G40.802 Altres tipus d'epilèpsia, no resistent al tractament, sense estat epilèptic

    Altres tipus d'epilèpsia NE
Altres tipus d'epilèpsia no refractària sense estat epilèptic

   G40.803 Altres tipus d'epilèpsia, resistent al tractament, amb estat epilèptic
   G40.804 Altres tipus d'epilèpsia, resistent al tractament, sense estat epilèptic
  G40.81 Síndrome de Lennox-Gastaut

   G40.811 Síndrome de Lennox-Gastaut, no resistent al tractament, amb estat
epilèptic

   G40.812 Síndrome de Lennox-Gastaut, no resistent al tractament, sense estat
epilèptic

   G40.813 Síndrome de Lennox-Gastaut, resistent al tractament, amb estat
epilèptic

   G40.814 Síndrome de Lennox-Gastaut, resistent al tractament, sense estat
epilèptic

  G40.82 Espasmes epilèptics

   
Espasmes infantils
Atacs saludadors
Síndrome de West

   G40.821 Espasmes epilèptics, no resistents al tractament, amb estat epilèptic
   G40.822 Espasmes epilèptics, no resistents al tractament, sense estat epilèptic
   G40.823 Espasmes epilèptics, resistents al tractament, amb estat epilèptic
   G40.824 Espasmes epilèptics, resistents al tractament, sense estat epilèptic
  G40.83 Síndrome de Dravet

   Epilèpsia mioclònica infantil greu (EMIG)
Epilèpsia polimòrfica infantil (EPMI)

   G40.833 Síndrome de Dravet, resistent al tractament, amb estat epilèptic
   G40.834 Síndrome de Dravet, resistent al tractament, sense estat epilèptic
    Síndrome de Dravet NE
  G40.89 Altres tipus d'atac

   
Exclou 1: atacs recurrents NE (G40.909)

convulsions NE (R56.9)
convulsions posttraumàtiques (R56.1)

 G40.9 Epilèpsia no especificada
  G40.90 Epilèpsia no especificada, no resistent al tractament
   Epilèpsia no especificada no refractària

   G40.901 Epilèpsia no especificada, no resistent al tractament, amb estat
epilèptic

   G40.909 Epilèpsia no especificada, no resistent al tractament, sense estat
epilèptic

    

Epilèpsia NE
Convulsions epilèptiques NE
Accessos epilèptics NE
Atacs epilèptics NE
Atacs recurrents NE
Trastorn epilèptic NE

  G40.91 Epilèpsia no especificada, resistent al tractament
   Trastorn epilèptic resistent al tractament NE
   G40.911 Epilèpsia no especificada, resistent al tractament, amb estat epilèptic
   G40.919 Epilèpsia no especificada, resistent al tractament, sense estat epilèptic
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G43 Migranya

 Nota: Considereu els termes següents equivalents de resistent al tractament: farmacoresistent (resistent
a fàrmacs), refractari (mèdicament), rebel i mal controlat

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 Exclou 1: cefalàlgia NE (R51.9)
migranya de la meitat inferior (G44.00)

 Exclou 2: síndromes amb cefalàlgia (G44.-)
 G43.0 Migranya sense aura
  Migranya comuna

  Exclou 1: migranya crònica sense aura (G43.7-)
  G43.00 Migranya sense aura, no resistent al tractament
   Migranya sense aura, sense menció de migranya refractària
   G43.001 Migranya sense aura, no resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.009 Migranya sense aura, no resistent al tractament, sense estat migranyós
    Migranya sense aura NE
  G43.01 Migranya sense aura, resistent al tractament
   Migranya sense aura, amb migranya refractària
   G43.011 Migranya sense aura, resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.019 Migranya sense aura, resistent al tractament, sense estat migranyós
 G43.1 Migranya amb aura

  

Migranya basilar
Migranya clàssica
Equivalents de la migranya
Migranya precedida o acompanyada de fenòmens neurològics focals transitoris
Convulsions provocades per migranya
Migranya amb aura d'inici agut
Migranya amb aura sense cefalàlgia (equivalents de la migranya)
Migranya amb aura prolongada
Migranya amb aura típica
Migranya retinal

  Codifiqueu
també:

qualsevol atac epilèptic o convulsió associats (G40.-, R56.9)

  Exclou 1: aura migranyosa persistent (G43.5-, G43.6-)
  G43.10 Migranya amb aura, no resistent al tractament
   Migranya amb aura, sense menció de migranya refractària
   G43.101 Migranya amb aura, no resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.109 Migranya amb aura, no resistent al tractament, sense estat migranyós
    Migranya amb aura NE
  G43.11 Migranya amb aura, resistent al tractament
   Migranya amb aura, amb migranya refractària
   G43.111 Migranya amb aura, resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.119 Migranya amb aura, resistent al tractament, sense estat migranyós
 G43.4 Migranya hemiplègica

  Migranya familiar
Migranya esporàdica

  G43.40 Migranya hemiplègica, no resistent al tractament
   Migranya hemiplègica, sense migranya refractària
   G43.401 Migranya hemiplègica, no resistent al tractament, amb estat migranyós

   G43.409 Migranya hemiplègica, no resistent al tractament, sense estat
migranyós

    Migranya hemiplègica NE
  G43.41 Migranya hemiplègica, resistent al tractament
   Migranya hemiplègica, amb migranya refractària
   G43.411 Migranya hemiplègica, resistent al tractament, amb estat migranyós
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   G43.419 Migranya hemiplègica, resistent al tractament, sense estat migranyós
 G43.5 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral
  G43.50 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, no resistent al tractament
   Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, sense migranya refractària

   G43.501 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, no resistent al
tractament, amb estat migranyós

   G43.509 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, no resistent al
tractament, sense estat migranyós

    Aura migranyosa persistent NE
  G43.51 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, resistent al tractament
   Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, amb migranya refractària

   G43.511 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, resistent al
tractament, amb estat migranyós

   G43.519 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral, resistent al
tractament, sense estat migranyós

 G43.6 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral

  Codifiqueu
també:

el tipus d'infart cerebral (I63.-)

  G43.60 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, no resistent al tractament
   Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, sense migranya refractària

   G43.601 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, no resistent al
tractament, amb estat migranyós

   G43.609 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, no resistent al
tractament, sense estat migranyós

  G43.61 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, resistent al tractament
   Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, amb migranya refractària

   G43.611 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, resistent al tractament,
amb estat migranyós

   G43.619 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral, resistent al tractament,
sense estat migranyós

 G43.7 Migranya crònica sense aura
  Migranya transformada

  Exclou 1: migranya sense aura (G43.0-)
  G43.70 Migranya crònica sense aura, no resistent al tractament
   Migranya crònica sense aura, sense migranya refractària

   G43.701 Migranya crònica sense aura, no resistent al tractament, amb estat
migranyós

   G43.709 Migranya crònica sense aura, no resistent al tractament, sense estat
migranyós

    Migranya crònica sense aura NE
  G43.71 Migranya crònica sense aura, resistent al tractament
   Migranya crònica sense aura, amb migranya refractària

   G43.711 Migranya crònica sense aura, resistent al tractament, amb estat
migranyós

   G43.719 Migranya crònica sense aura, resistent al tractament, sense estat
migranyós

 G43.A Vòmits cíclics
  Exclou 1: síndrome de vòmits cíclics no relacionada amb la migranya (R11.15)
  G43.A0 Vòmits cíclics amb migranya, no resistents al tractament
   Vòmits cíclics, sense migranya refractària
  G43.A1 Vòmits cíclics amb migranya, resistents al tractament
   Vòmits cíclics, amb migranya refractària
 G43.B Migranya oftalmoplègica
  G43.B0 Migranya oftalmoplègica, no resistent al tractament
   Migranya oftalmoplègica, sense migranya refractària
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  G43.B1 Migranya oftalmoplègica, resistent al tractament
   Migranya oftalmoplègica, amb migranya refractària
 G43.C Síndromes amb cefalàlgia periòdiques en infants o adults

  G43.C0 Síndromes amb cefalàlgia periòdiques en infants o adults, no resistents al
tractament

   Síndromes amb cefalàlgia periòdiques en infants o adults, sense migranya refractària
  G43.C1 Síndromes amb cefalàlgia periòdiques en infants o adults, resistents al tractament
   Síndromes amb cefalàlgia periòdiques en infants o adults, amb migranya refractària
 G43.D Migranya abdominal
  G43.D0 Migranya abdominal, no resistent al tractament
   Migranya abdominal, sense migranya refractària
  G43.D1 Migranya abdominal, resistent al tractament
   Migranya abdominal, amb migranya refractària
 G43.8 Altres tipus de migranya
  G43.80 Altres tipus de migranya, no resistent al tractament
   Altres tipus de migranya, sense migranya refractària

   G43.801 Altres tipus de migranya, no resistent al tractament, amb estat
migranyós

   G43.809 Altres tipus de migranya, no resistent al tractament, sense estat
migranyós

  G43.81 Altres tipus de migranya, resistent al tractament
   Altres tipus de migranya, amb migranya refractària
   G43.811 Altres tipus de migranya, resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.819 Altres tipus de migranya, resistent al tractament, sense estat migranyós
  G43.82 Migranya menstrual, no resistent al tractament

   

Cefalàlgia menstrual, no resistent al tractament
Migranya menstrual, sense migranya refractària
Migranya relacionada amb la menstruació, no resistent al tractament
Cefalàlgia premenstrual, no resistent al tractament
Migranya premenstrual, no resistent al tractament
Migranya menstrual pura, no resistent al tractament

   Codifiqueu
també:

la síndrome de tensió premenstrual associada (N94.3)

   G43.821 Migranya menstrual, no resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.829 Migranya menstrual, no resistent al tractament, sense estat migranyós
    Migranya menstrual NE
  G43.83 Migranya menstrual, resistent al tractament

   

Cefalàlgia menstrual, resistent al tractament
Migranya menstrual, amb migranya refractària
Migranya relacionada amb la menstruació, resistent al tractament
Cefalàlgia premenstrual, resistent al tractament
Migranya premenstrual, resistent al tractament
Migranya menstrual pura, resistent al tractament

   Codifiqueu
també:

la síndrome de tensió premenstrual associada (N94.3)

   G43.831 Migranya menstrual, resistent al tractament, amb estat migranyós
   G43.839 Migranya menstrual, resistent al tractament, sense estat migranyós
 G43.9 Migranya no especificada
  G43.90 Migranya no especificada, no resistent al tractament
   Migranya no especificada, sense migranya refractària

   G43.901 Migranya no especificada, no resistent al tractament, amb estat
migranyós

    Estat migranyós NE

   G43.909 Migranya no especificada, no resistent al tractament, sense estat
migranyós

    Migranya NE
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  G43.91 Migranya no especificada, resistent al tractament
   Migranya no especificada, amb migranya refractària
   G43.911 Migranya no especificada, resistent al tractament, amb estat migranyós

   G43.919 Migranya no especificada, resistent al tractament, sense estat
migranyós

G44 Altres síndromes amb cefalàlgia
 Exclou 1: cefalàlgia NE (R51.9)

 

Exclou 2: cefalàlgia causada per punció lumbar (G97.1)
dolor facial atípic (G50.1)
migranyes (G43.-)
neuràlgia de trigemin (G50.0)

 G44.0 Cefalàlgies de Horton i altres tipus de cefalàlgia trigeminal neurovegetativa
  G44.00 Síndrome de la cefalàlgia de Horton no especificada

   

Neuràlgia ciliar
Cefalàlgia de Horton NE
Cefalàlgia histamínica
Migranya de la meitat inferior
Neuràlgia migranyosa

   G44.001 Síndrome de la cefalàlgia de Horton no especificada, resistent al
tractament

   G44.009 Síndrome de la cefalàlgia de Horton no especificada, no resistent al
tractament

    Síndrome de la cefalàlgia de Horton NE
  G44.01 Cefalàlgia de Horton episòdica
   G44.011 Cefalàlgia de Horton episòdica, resistent al tractament
   G44.019 Cefalàlgia de Horton episòdica, no resistent al tractament
    Cefalàlgia de Horton episòdica NE
  G44.02 Cefalàlgia de Horton crònica
   G44.021 Cefalàlgia de Horton crònica, resistent al tractament
   G44.029 Cefalàlgia de Horton crònica, no resistent al tractament
    Cefalàlgia de Horton crònica NE
  G44.03 Hemicrània paroxismal episòdica
   Hemicrània paroxismal NE
   G44.031 Hemicrània paroxismal episòdica, resistent al tractament
   G44.039 Hemicrània paroxismal episòdica, no resistent al tractament
    Hemicrània paroxismal episòdica NE
  G44.04 Hemicrània paroxismal crònica
   G44.041 Hemicrània paroxismal crònica, resistent al tractament
   G44.049 Hemicrània paroxismal crònica, no resistent al tractament
    Hemicrània paroxismal crònica NE

  G44.05 Cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i
llagrimeig

   G44.051 Cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció
conjuntival i llagrimeig, resistent al tractament

   G44.059 Cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció
conjuntival i llagrimeig, no resistent al tractament

    Cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i
llagrimeig NE

  G44.09 Altres tipus de cefalàlgia trigeminal neurovegetativa

   G44.091 Altres tipus de cefalàlgia trigeminal neurovegetativa, resistent al
tractament

   G44.099 Altres tipus de cefalàlgia trigeminal neurovegetativa, no resistent al
tractament

 G44.1 Cefalàlgia vascular no classificada a cap altre lloc
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Exclou 2: altres síndromes amb cefalàlgia especificades (G44.8-)
cefalàlgia de Horton (G44.0)
cefalàlgia de tipus tensional (G44.2-)
cefalàlgia induïda per fàrmacs (G44.4-)
cefalàlgia posttraumàtica (G44.3-)
migranya (G43.-)
síndromes complicades amb cefalàlgia (G44.5-)

 G44.2 Cefalàlgia de tipus tensional
  G44.20 Cefalàlgia de tipus tensional no especificada
   G44.201 Cefalàlgia de tipus tensional no especificada, resistent al tractament
   G44.209 Cefalàlgia de tipus tensional no especificada, no resistent al tractament
    Cefalàlgia tensional NE
  G44.21 Cefalàlgia de tipus tensional episòdica
   G44.211 Cefalàlgia de tipus tensional episòdica, resistent al tractament
   G44.219 Cefalàlgia de tipus tensional episòdica, no resistent al tractament
    Cefalàlgia de tipus tensional episòdica NE
  G44.22 Cefalàlgia de tipus tensional crònica
   G44.221 Cefalàlgia de tipus tensional crònica, resistent al tractament
   G44.229 Cefalàlgia de tipus tensional crònica, no resistent al tractament
    Cefalàlgia de tipus tensional crònica NE
 G44.3 Cefalàlgia posttraumàtica
  G44.30 Cefalàlgia posttraumàtica no especificada
   G44.301 Cefalàlgia posttraumàtica no especificada, resistent al tractament
   G44.309 Cefalàlgia posttraumàtica no especificada, no resistent al tractament
    Cefalàlgia posttraumàtica NE
  G44.31 Cefalàlgia posttraumàtica aguda
   G44.311 Cefalàlgia posttraumàtica aguda, resistent al tractament
   G44.319 Cefalàlgia posttraumàtica aguda, no resistent al tractament
    Cefalàlgia posttraumàtica aguda NE
  G44.32 Cefalàlgia posttraumàtica crònica
   G44.321 Cefalàlgia posttraumàtica crònica, resistent al tractament
   G44.329 Cefalàlgia posttraumàtica crònica, no resistent al tractament
    Cefalàlgia posttraumàtica crònica NE
 G44.4 Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificada a cap altre lloc
  Cefalàlgia per abús de medicació

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  G44.40 Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificada a cap altre lloc, no resistent al
tractament

  G44.41 Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificada a cap altre lloc, resistent al
tractament

 G44.5 Síndromes complicades amb cefalàlgia
  G44.51 Hemicrània contínua
  G44.52 Nova cefalàlgia diària persistent (NDPH)
  G44.53 Cefalàlgia primària en esclat
  G44.59 Altres síndromes complicades amb cefalàlgia
 G44.8 Altres síndromes amb cefalàlgia especificades

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

  G44.81 Cefalàlgia hípnica
  G44.82 Cefalàlgia associada amb activitat sexual

   Cefalàlgia orgàstica
Cefalàlgia preorgàstica

  G44.83 Cefalàlgia tussigènica primària
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  G44.84 Cefalàlgia primària per esforç
  G44.85 Cefalàlgia punxant primària
  G44.89 Altres síndromes amb cefalàlgia
G45 Atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades

 Exclou 1: isquèmia cerebral neonatal (P91.0)
oclusió transitòria d'artèria de la retina (H34.0-)

 G45.0 Síndrome de l'artèria vertebrobasilar
 G45.1 Síndrome de l'artèria caròtide (hemisfèrica)
 G45.2 Síndromes de l'artèria precerebral bilateral i múltiple
 G45.3 Amaurosi fugaç
 G45.4 Amnèsia global transitòria
  Exclou 1: amnèsia NE (R41.3)
 G45.8 Altres tipus d'atac isquèmic cerebral transitori i síndromes relacionades
 G45.9 Atac isquèmic cerebral transitori no especificat

  
Espasme d'artèria cerebral
AIT
Isquèmia cerebral transitòria NE

G46 Síndromes vasculars d'encèfal en malalties cerebrovasculars

 Codifiqueu
primer:

la malaltia cerebrovascular subjacent (I60-I69)

 G46.0 Síndrome de l'artèria cerebral mitjana
 G46.1 Síndrome de l'artèria cerebral anterior
 G46.2 Síndrome de l'artèria cerebral posterior
 G46.3 Síndrome apoplèctica del tronc encefàlic

  

Síndrome de Benedikt
Síndrome de Claude
Síndrome de Foville
Síndrome de Millard-Gubler
Síndrome de Wallenberg
Síndrome de Weber

 G46.4 Síndrome apoplèctica cerebel·losa
 G46.5 Síndrome lacunar motora pura
 G46.6 Síndrome lacunar sensorial pura
 G46.7 Altres síndromes lacunars
 G46.8 Altres síndromes vasculars d'encèfal en malalties cerebrovasculars
G47 Trastorns del son

 

Exclou 2: deambulació nocturna (F51.3)
malsons (F51.5)
terrors del son (F51.4)
trastorns no orgànics del son (F51.-)

 G47.0 Insomni

  

Exclou 2: apnea del son (G47.3-)
insomni idiopàtic (F51.01)
insomni no causat per una substància o un factor fisiològic conegut (F51.0-)
insomni no orgànic (F51.0-)
insomni per trastorn mental (F51.05)
insomni primari (F51.01)
insomni relacionat amb drogues o fàrmacs (F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282, F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)
insomni relacionat amb l'alcohol (F10.182, F10.282, F10.982)

  G47.00 Insomni no especificat
   Insomni NE
  G47.01 Insomni causat per una afecció mèdica

   Codifiqueu
també:

l'afecció mèdica associada
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  G47.09 Altres tipus d'insomni
 G47.1 Hipersòmnia

  

Exclou 2: apnea del son (G47.3-)
hipersòmnia no causada per una substància o un factor fisiològic conegut (F51.1-)
hipersòmnia per trastorn mental (F51.13)
hipersòmnia primària (F51.11)
hipersòmnia relacionada amb drogues o fàrmacs (F11.182, F11.282, F11.982,
F13.182, F13.282, F13.982, F14.182, F14.282, F14.982, F15.182, F15.282,
F15.982, F19.182, F19.282, F19.982)
hipersòmnia relacionada amb l'alcohol (F10.182, F10.282, F10.982)

  G47.10 Hipersòmnia no especificada
   Hipersòmnia NE
  G47.11 Hipersòmnia idiopàtica amb període de son llarg
   Hipersòmnia idiopàtica NE
  G47.12 Hipersòmnia idiopàtica sense període de son llarg
  G47.13 Hipersòmnia recurrent

   Síndrome de Kleine-Levin
Hipersòmnia menstrual

  G47.14 Hipersòmnia causada per una afecció mèdica

   Codifiqueu
també:

l'afecció mèdica associada

  G47.19 Altres tipus d'hipersòmnia
 G47.2 Trastorns del ritme circadiari del son

  
Trastorn de l'horari de son i vigília
Inversió del ritme nictohemeral
Inversió del ritme del son

  G47.20 Trastorn del ritme circadiari del son de tipus no especificat
   Trastorn de l'horari de son i vigília NE
  G47.21 Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son retardada
   Síndrome de la fase del son retardada
  G47.22 Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son avançada
  G47.23 Trastorn del ritme circadiari del son amb cicle son-vigília irregular
   Patró irregular del cicle son-vigília
  G47.24 Trastorn del ritme circadiari del son de curs lliure [free-running]
   Trastorn del ritme circadiari del son sense cicle son-vigília de 24 hores
  G47.25 Trastorn del ritme circadiari del son de trastorn d'horari
  G47.26 Trastorn del ritme circadiari del son del treball per torns
  G47.27 Trastorn del ritme circadiari del son en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

  G47.29 Altres trastorns del ritme circadiari del son
 G47.3 Apnea del son

  Codifiqueu
també:

qualsevol afecció subjacent associada

  

Exclou 1: apnea del son del nadó (P28.3)
apnea NE (R06.81)
respiració de Cheyne-Stokes (R06.3)
síndrome de Pickwick (E66.2)

  G47.30 Apnea del son no especificada
   Apnea del son NE
  G47.31 Apnea del son central primària
   Apnea del son central idiopàtica
  G47.32 Respiració periòdica de les altures
  G47.33 Apnea del son obstructiva (adulta) (pediàtrica)
   Hipopnea i apnea del son obstructives

   Exclou 1: apnea del son obstructiva del nadó (P28.3)
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  G47.34 Hipoventilació alveolar no obstructiva idiopàtica relacionada amb el son
   Hipòxia del son
  G47.35 Síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita
  G47.36 Hipoventilació relacionada amb el son en afeccions classificades en un altre lloc
   Hipoxèmia durant el son en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

  G47.37 Apnea del son central en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

  G47.39 Altres tipus d'apnea del son
 G47.4 Narcolèpsia i cataplexia
  G47.41 Narcolèpsia
   G47.411 Narcolèpsia amb cataplexia
   G47.419 Narcolèpsia sense cataplexia
    Narcolèpsia NE
  G47.42 Narcolèpsia en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

   G47.421 Narcolèpsia en afeccions classificades en un altre lloc amb cataplexia
   G47.429 Narcolèpsia en afeccions classificades en un altre lloc sense cataplexia
 G47.5 Parasòmnia

  

Exclou 1: parasòmnia induïda per alcohol (F10.182, F10.282, F10.982)
parasòmnia induïda per drogues o fàrmacs (F11.182, F11.282, F11.982, F13.182,
F13.282, F13.982, F14.182, F14.282, F14.982, F15.182, F15.282, F15.982,
F19.182, F19.282, F19.982)
parasòmnia no causada per una substància o un factor fisiològic conegut (F51.8)

  G47.50 Parasòmnia no especificada
   Parasòmnia NE
  G47.51 Despertar confusional
  G47.52 Trastorn de conducta associat amb el son REM
  G47.53 Paràlisi del son aïllada recurrent
  G47.54 Parasòmnia en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

  G47.59 Altres tipus de parasòmnia
 G47.6 Trastorns de moviment relacionats amb el son
  Exclou 2: síndrome de les cames inquietes (G25.81)
  G47.61 Trastorn periòdic del moviment de les extremitats
  G47.62 Rampes de les cames durant el son
  G47.63 Bruxisme durant el son
   Exclou 1: bruxisme psicogènic (F45.8)
  G47.69 Altres trastorns de moviment relacionats amb el son
 G47.8 Altres trastorns del son
  Altres trastorns especificats del son
 G47.9 Trastorn del son no especificat

  Trastorn del son NE
Trastorn del son no especificat

Trastorns de nervis, arrels i plexes nerviosos (G50-G59)
Exclou 1: neuràlgia NE (M79.2)

neuritis NE (M79.2)
neuritis perifèrica en l'embaràs (O26.82-)
radiculitis NE (M54.1-)
trastorns traumàtics actuals dels nervis, les arrels i els plexes nerviosos —v. lesió nerviosa segons regió corporal
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G50 Trastorns de nervi trigemin
 Inclou: trastorns de cinquè parell cranial

 G50.0 Neuràlgia de trigemin

  Síndrome del dolor facial paroxismal
Tic dolorós de la cara

 G50.1 Dolor facial atípic
 G50.8 Altres trastorns de nervi trigemin
 G50.9 Trastorn de nervi trigemin no especificat
G51 Trastorns de nervi facial
 Inclou: trastorns de setè parell cranial

 G51.0 Paràlisi de Bell
  Paràlisi facial
 G51.1 Ganglionitis geniculada
  Exclou 1: ganglionitis geniculada postherpètica (B02.21)
 G51.2 Síndrome de Melkersson
  Síndrome de Melkersson-Rosenthal
 G51.3 Espasme hemifacial clònic
  G51.31 Espasme hemifacial clònic dret
  G51.32 Espasme hemifacial clònic esquerre
  G51.33 Espasme hemifacial clònic, bilateral
  G51.39 Espasme hemifacial clònic no especificat
 G51.4 Miocímia facial
 G51.8 Altres trastorns de nervi facial
 G51.9 Trastorn no especificat de nervi facial
G52 Trastorns d'altres nervis cranials

 
Exclou 2: estrabisme paralític causat per paràlisi de nervi (H49.0-H49.2)

trastorns de nervi auditiu [vuitè parell cranial] (H93.3)
trastorns de nervi òptic [segon parell cranial] (H46, H47.0)

 G52.0 Trastorns de nervi olfactori
  Trastorns de primer parell cranial
 G52.1 Trastorns de nervi glossofaringi

  Trastorns de novè parell cranial
Neuràlgia glossofaríngia

 G52.2 Trastorns de nervi vague
  Trastorns de nervi pneumogàstric [desè parell cranial]
 G52.3 Trastorns de nervi hipoglòs
  Trastorns de dotzè parell cranial
 G52.7 Trastorns de múltiples nervis cranials
  Polineuritis cranial
 G52.8 Trastorns d'altres nervis cranials especificats
 G52.9 Trastorn de nervi cranial no especificat
G53 Trastorns de nervi cranial en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
neoplàsia (C00-D49)

 

Exclou 1: ganglionitis geniculada postherpètica (B02.21)
neuràlgia de trigemin postherpètica (B02.22)
paràlisi de múltiples nervis cranials en sarcoïdosi (D86.82)
paràlisi de múltiples nervis cranials en sífilis (A52.15)
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G54 Trastorns d'arrels i plexes nerviosos

 

Exclou 1: espondilosi (M47.-)
neuràlgia o neuritis NE (M79.2)
neuritis o radiculitis braquial NE (M54.13)
neuritis o radiculitis lumbar NE (M54.16)
neuritis o radiculitis lumbosacra NE (M54.17)
neuritis o radiculitis toràcica NE (M54.14)
radiculitis NE (M54.10)
radiculopatia NE (M54.10)
trastorns de disc intervertebral (M50-M51)
trastorns traumàtics actuals de les arrels i els plexes nerviosos —v. lesió nerviosa segons regió
corporal

 G54.0 Trastorns de plexe braquial
  Síndrome de l'obertura toràcica superior
 G54.1 Trastorns de plexe lumbosacre
 G54.2 Trastorns d'arrels cervicals no classificats a cap altre lloc
 G54.3 Trastorns d'arrels dorsals no classificats a cap altre lloc
 G54.4 Trastorns d'arrels lumbosacres no classificats a cap altre lloc
 G54.5 Neuràlgia amiotròfica

  Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner
Neuritis de cintura escapular

  Exclou 1: neuràlgia amiotròfica en diabetis mellitus (E08-E13 amb .44)
 G54.6 Síndrome del membre fantasma amb dolor
 G54.7 Síndrome del membre fantasma sense dolor
  Síndrome del membre fantasma NE
 G54.8 Altres trastorns d'arrels i plexes nerviosos
 G54.9 Trastorn d'arrels i plexes nerviosos no especificat
G55 Compressions d'arrels i plexes nerviosos en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
neoplàsia (C00-D49)

 

Exclou 1: compressió d'arrel nerviosa (causada per) (en) dorsopaties (M53.-, M54.-)
compressió d'arrel nerviosa (causada per) (en) espondilitis anquilosant (M45.-)
compressió d'arrel nerviosa (causada per) (en) espondilopaties (M46.-, M48.-)
compressió d'arrel nerviosa (causada per) (en) espondilosi (M47.0-M47.2.-)
compressió d'arrel nerviosa (causada per) (en) trastorns de disc intervertebral (M50.1.-, M51.1.-)

G56 Mononeuropaties d'extremitat superior
 Exclou 1: trastorn traumàtic actual dels nervis —v. lesió nerviosa segons regió corporal
 G56.0 Síndrome del túnel carpià
  G56.00 Síndrome del túnel carpià, extremitat superior no especificada
  G56.01 Síndrome del túnel carpià, extremitat superior dreta
  G56.02 Síndrome del túnel carpià, extremitat superior esquerra
  G56.03 Síndrome del túnel carpià, extremitat superior, bilateral
 G56.1 Altres lesions de nervi medià
  G56.10 Altres lesions de nervi medià, extremitat superior no especificada
  G56.11 Altres lesions de nervi medià, extremitat superior dreta
  G56.12 Altres lesions de nervi medià, extremitat superior esquerra
  G56.13 Altres lesions de nervi medià, extremitat superior, bilateral
 G56.2 Lesió de nervi cubital
  Paràlisi tardana del nervi cubital
  G56.20 Lesió de nervi cubital, extremitat superior no especificada
  G56.21 Lesió de nervi cubital, extremitat superior dreta
  G56.22 Lesió de nervi cubital, extremitat superior esquerra
  G56.23 Lesió de nervi cubital, extremitat superior, bilateral
 G56.3 Lesió de nervi radial
  G56.30 Lesió de nervi radial, extremitat superior no especificada
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  G56.31 Lesió de nervi radial, extremitat superior dreta
  G56.32 Lesió de nervi radial, extremitat superior esquerra
  G56.33 Lesió de nervi radial, extremitat superior, bilateral
 G56.4 Causàlgia d'extremitat superior
  Síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat superior

  

Exclou 1: distròfia simpàtica reflexa d'extremitat inferior (G90.52-)
distròfia simpàtica reflexa d'extremitat superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat inferior (G90.52-)
síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat inferior (G57.7-)

  G56.40 Causàlgia, extremitat superior no especificada
  G56.41 Causàlgia, extremitat superior dreta
  G56.42 Causàlgia, extremitat superior esquerra
  G56.43 Causàlgia, extremitat superior, bilateral
 G56.8 Altres tipus especificats de mononeuropatia d'extremitat superior
  Neuroma interdigital d'extremitat superior
  G56.80 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat superior no especificada
  G56.81 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat superior dreta
  G56.82 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat superior esquerra
  G56.83 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat superior, bilateral
 G56.9 Mononeuropatia no especificada d'extremitat superior
  G56.90 Mononeuropatia no especificada, extremitat superior no especificada
  G56.91 Mononeuropatia no especificada, extremitat superior dreta
  G56.92 Mononeuropatia no especificada, extremitat superior esquerra
  G56.93 Mononeuropatia no especificada, extremitat superior, bilateral
G57 Mononeuropaties d'extremitat inferior
 Exclou 1: trastorn traumàtic actual dels nervis —v. lesió nerviosa segons regió corporal
 G57.0 Lesió de nervi ciàtic
  Exclou 1: ciàtica NE (M54.3-)

  Exclou 2: ciàtica atribuïda a trastorn de disc intervertebral (M51.1.-)
  G57.00 Lesió de nervi ciàtic, extremitat inferior no especificada
  G57.01 Lesió de nervi ciàtic, extremitat inferior dreta
  G57.02 Lesió de nervi ciàtic, extremitat inferior esquerra
  G57.03 Lesió de nervi ciàtic, extremitat inferior, bilateral
 G57.1 Meràlgia parestèsica
  Síndrome del nervi cutani extern de la cuixa
  G57.10 Meràlgia parestèsica, extremitat inferior no especificada
  G57.11 Meràlgia parestèsica, extremitat inferior dreta
  G57.12 Meràlgia parestèsica, extremitat inferior esquerra
  G57.13 Meràlgia parestèsica, extremitat inferior, bilateral
 G57.2 Lesió de nervi femoral
  G57.20 Lesió de nervi femoral, extremitat inferior no especificada
  G57.21 Lesió de nervi femoral, extremitat inferior dreta
  G57.22 Lesió de nervi femoral, extremitat inferior esquerra
  G57.23 Lesió de nervi femoral, extremitat inferior, bilateral
 G57.3 Lesió de nervi popliti extern
  Paràlisi del nervi peroneal
  G57.30 Lesió de nervi popliti extern, extremitat inferior no especificada
  G57.31 Lesió de nervi popliti extern, extremitat inferior dreta
  G57.32 Lesió de nervi popliti extern, extremitat inferior esquerra
  G57.33 Lesió de nervi popliti extern, extremitat inferior, bilateral
 G57.4 Lesió de nervi popliti intern
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  G57.40 Lesió de nervi popliti intern, extremitat inferior no especificada
  G57.41 Lesió de nervi popliti intern, extremitat inferior dreta
  G57.42 Lesió de nervi popliti intern, extremitat inferior esquerra
  G57.43 Lesió de nervi popliti intern, extremitat inferior, bilateral
 G57.5 Síndrome del túnel tarsià
  G57.50 Síndrome del túnel tarsià, extremitat inferior no especificada
  G57.51 Síndrome del túnel tarsià, extremitat inferior dreta
  G57.52 Síndrome del túnel tarsià, extremitat inferior esquerra
  G57.53 Síndrome del túnel tarsià, extremitat inferior, bilateral
 G57.6 Lesió de nervi plantar
  Metatarsàlgia de Morton
  G57.60 Lesió de nervi plantar, extremitat inferior no especificada
  G57.61 Lesió de nervi plantar, extremitat inferior dreta
  G57.62 Lesió de nervi plantar, extremitat inferior esquerra
  G57.63 Lesió de nervi plantar, extremitat inferior, bilateral
 G57.7 Causàlgia d'extremitat inferior
  Síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat inferior

  

Exclou 1: distròfia simpàtica reflexa d'extremitat inferior (G90.52-)
distròfia simpàtica reflexa d'extremitat superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat inferior (G90.52-)
síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat superior (G90.51-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat superior (G56.4-)

  G57.70 Causàlgia, extremitat inferior no especificada
  G57.71 Causàlgia, extremitat inferior dreta
  G57.72 Causàlgia, extremitat inferior esquerra
  G57.73 Causàlgia, extremitat inferior, bilateral
 G57.8 Altres tipus especificats de mononeuropatia d'extremitat inferior
  Neuroma interdigital d'extremitat inferior
  G57.80 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat inferior no especificada
  G57.81 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat inferior dreta
  G57.82 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat inferior esquerra
  G57.83 Altres tipus especificats de mononeuropatia, extremitat inferior, bilateral
 G57.9 Mononeuropatia no especificada d'extremitat inferior
  G57.90 Mononeuropatia no especificada, extremitat inferior no especificada
  G57.91 Mononeuropatia no especificada, extremitat inferior dreta
  G57.92 Mononeuropatia no especificada, extremitat inferior esquerra
  G57.93 Mononeuropatia no especificada, extremitat inferior, bilateral
G58 Altres tipus de mononeuropatia
 G58.0 Neuropatia intercostal
 G58.7 Mononeuritis múltiple
 G58.8 Altres tipus especificats de mononeuropatia
 G58.9 Mononeuropatia no especificada
G59 Mononeuropatia en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: mononeuropatia diabètica (E08-E13 amb .41)
mononeuropatia tuberculosa (A17.83)
neuritis sifilítica (A52.15)
paràlisi sifilítica de nervi (A52.19)

Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric (G60-G65)
Exclou 1: neuràlgia NE (M79.2)

neuritis NE (M79.2)
neuritis perifèrica en l'embaràs (O26.82-)
radiculitis NE (M54.10)
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G60 Neuropatia hereditària i idiopàtica
 G60.0 Neuropatia motora i sensitiva hereditària

  

Malaltia de Charcot-Marie-Tooth
Malaltia de Déjerine-Sottas
Neuropatia motora i sensitiva hereditària, tipus I-IV
Neuropatia hipertròfica de la infància
Atròfia muscular peroneal (tipus axonal) (tipus hipertròfic)
Síndrome de Lévy-Roussy

 G60.1 Malaltia de Refsum
  Malaltia infantil de Refsum
 G60.2 Neuropatia associada a atàxia hereditària
 G60.3 Neuropatia progressiva idiopàtica
 G60.8 Altres tipus de neuropatia hereditària i idiopàtica

  

Neuropatia sensitiva hereditària dominant
Malaltia de Morvan
Síndrome de Nélaton
Neuropatia sensitiva hereditària recessiva

 G60.9 Neuropatia hereditària i idiopàtica no especificada
G61 Polineuropatia inflamatòria
 G61.0 Síndrome de Guillain-Barré

  Polineuritis infecciosa (postinfecciosa) aguda
Síndrome de Miller-Fisher

 G61.1 Neuropatia causada per sèrum

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el sèrum (T50.-)

 G61.8 Altres tipus de polineuropatia inflamatòria
  G61.81 Polineuritis desmielinitzant inflamatòria crònica
  G61.82 Neuropatia motora multifocal
   NMM
  G61.89 Altres tipus de polineuropatia inflamatòria
 G61.9 Polineuropatia inflamatòria no especificada
G62 Altres polineuropaties i polineuropaties no especificades
 G62.0 Polineuropatia induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 G62.1 Polineuropatia alcohòlica
 G62.2 Polineuropatia causada per altres agents tòxics

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent tòxic

 G62.8 Altres tipus especificats de polineuropatia
  G62.81 Polineuropatia del malalt crític
   Neuropatia motora aguda
  G62.82 Polineuropatia induïda per radiació

   
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa (W88-W90, X39.0-) per a identificar la causa

  G62.89 Altres tipus especificats de polineuropatia
 G62.9 Polineuropatia no especificada
  Neuropatia NE
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G63 Polineuropatia en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
carència nutricional (E40-E64)
malaltia endocrina, excepte diabetis (E00-E07, E15-E16, E20-E34)
malalties metabòliques (E70-E88)
neoplàsia (C00-D49)

 

Exclou 1: polineuropatia (en):
artritis reumatoide (M05.5-)
diabetis mellitus (E08-E13 amb .42)
diftèria (A36.83)
esclerodèrmia (M34.83)
lupus eritematós sistèmic (M32.19)
malaltia de Lyme (A69.22)
mononucleosi infecciosa (B27.0-B27.9 amb 1)
parotiditis (B26.84)
postherpètica (B02.23)

G64 Altres trastorns del sistema nerviós perifèric
 Trastorn del sistema nerviós perifèric NE
G65 Seqüeles de polineuropaties inflamatòries i tòxiques

 Codifiqueu
primer:

l'afecció a conseqüència de (seqüela de) polineuropaties inflamatòries i tòxiques

 G65.0 Seqüeles de la síndrome de Guillain-Barré
 G65.1 Seqüeles d'altres tipus de polineuropatia inflamatòria
 G65.2 Seqüeles de polineuropatia tòxica
Malalties d'unió mioneural i músculs (G70-G73)
G70 Miastènia greu i altres trastorns mioneurals

 Exclou 1: botulisme (A05.1, A48.51-A48.52)
miastènia greu neonatal transitòria (P94.0)

 G70.0 Miastènia greu
  G70.00 Miastènia greu sense exacerbació (aguda)
   Miastènia greu NE
  G70.01 Miastènia greu amb exacerbació (aguda)
   Miastènia greu en crisi
 G70.1 Trastorns mioneurals tòxics

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent tòxic

 G70.2 Miastènia congènita i de desenvolupament
 G70.8 Altres trastorns mioneurals especificats
  G70.80 Síndrome de Lambert-Eaton no especificada
   Síndrome de Lambert-Eaton NE
  G70.81 Síndrome de Lambert-Eaton en malalties classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

   Exclou 1: síndrome de Lambert-Eaton en malaltia neoplàstica (G73.1)
  G70.89 Altres trastorns mioneurals especificats
 G70.9 Trastorn mioneural no especificat
G71 Trastorns primaris de músculs

 
Exclou 2: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3)

miositis (M60.-)
trastorns metabòlics (E70-E88)

 G71.0 Distròfia muscular
  G71.00 Distròfia muscular no especificada
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  G71.01 Distròfia muscular de Becker o de Duchenne

   

Distròfia muscular autosòmica recessiva de tipus infantil semblant a la distròfia muscular de
Duchenne o de Becker
Distròfia muscular greu [Duchenne]
Distròfia muscular benigna [Becker]

  G71.02 Distròfia muscular facioescapulohumeral
   Distròfia muscular escapulohumeral
  G71.09 Altres tipus especificats de distròfia muscular

   

Distròfia muscular benigna escapuloperoneal amb contractures precoces [Emery-Dreifuss]
Distròfia muscular oculofaríngia
Distròfia muscular ocular
Distròfia muscular escapuloperoneal
Distròfia muscular distal
Distròfia muscular de les cintures escapular i pelviana
Distròfia muscular congènita NE
Distròfia muscular congènita amb anomalies morfològiques especificades de la fibra
muscular

 G71.1 Trastorns miotònics
  G71.11 Distròfia muscular miotònica

   

Distròfia miotònica [Steinert]
Miotonia atròfica
Distròfia miotònica
Miopatia miotònica proximal (MMPRO)
Malaltia de Steinert

  G71.12 Miotonia congènita

   

Miotonia congènita sensible a l'acetazolamida
Miotonia congènita dominant [malaltia de Thomsen]
Miotonia levior
Miotonia congènita recessiva [malaltia de Becker]

  G71.13 Condrodistròfia miotònica

   
Miotonia condrodistròfica
Condrodistròfia miotònica congènita
Síndrome de Schwartz-Jampel

  G71.14 Miotonia induïda per fàrmacs

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  G71.19 Altres trastorns miotònics especificats

   

Miotonia fluctuant
Miotonia permanent
Neuromiotonia [Isaacs]
Paramiotonia congènita (malaltia d'Eulenburg)
Pseudomiotonia
Miotonia simptomàtica

 G71.2 Miopaties congènites
  Exclou 2: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3)
  G71.20 Miopatia congènita no especificada
  G71.21 Miopatia nemalínica
  G71.22 Miopatia centronuclear
   G71.220 Miopatia miotubular lligada al cromosoma X
    Miopatia miotubular (centronuclear)
   G71.228 Altres tipus de miopatia centronuclear

    

Miopatia centronuclear autosòmica
Miopatia centronuclear NE
Miopatia centronuclear autosòmica recessiva
Miopatia centronuclear autosòmica dominant

  G71.29 Altres tipus de miopatia congènita

   Miopatia amb corpuscles centrals múltiples
Miopatia amb corpuscles centrals

 G71.3 Miopatia mitocondrial no classificada a cap altre lloc
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Exclou 1: encefalopatia de Leigh (G31.82)
malaltia de Leber (H47.21)
síndrome de Kearns-Sayre (H49.81)
síndrome de Reye (G93.7)
trastorns del metabolisme mitocondrial (E88.4.-)

 G71.8 Altres trastorns primaris de músculs
 G71.9 Trastorn primari no especificat de múscul
  Miopatia hereditària NE
G72 Altres miopaties i miopaties no especificades

 

Exclou 1: artrogriposi múltiple congènita (Q74.3)
dermatopolimiositis (M33.-)
infart isquèmic muscular (M62.2-)
miositis (M60.-)
polimiositis (M33.2.-)

 G72.0 Miopatia induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 G72.1 Miopatia alcohòlica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'alcoholisme (F10.-)

 G72.2 Miopatia causada per altres agents tòxics

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent tòxic

 G72.3 Paràlisi periòdica

  

Paràlisi periòdica familiar
Paràlisi periòdica hiperpotassèmica (familiar)
Paràlisi periòdica hipopotassèmica (familiar)
Paràlisi periòdica miotònica (familiar)
Paràlisi normopotassèmica (familiar)
Paràlisi periòdica sensible al potassi

  Exclou 1: paramiotonia congènita (malaltia d'Eulenburg) (G71.19)
 G72.4 Miopaties inflamatòries i immunitàries no classificades a cap altre lloc
  G72.41 Miositis per cossos d'inclusió [MCI]
  G72.49 Altres tipus de miopatia inflamatòria i immunitària no classificats a cap altre lloc
   Miopatia inflamatòria NE
 G72.8 Altres tipus especificats de miopatia
  G72.81 Miopatia del malalt crític

   

Miopatia necrosant aguda
Miopatia tetraplègica aguda
Miopatia de les unitats de vigilància intensiva
Miopatia de malaltia crítica

  G72.89 Altres tipus especificats de miopatia
 G72.9 Miopatia no especificada
G73 Trastorns d'unió mioneural i músculs en malalties classificades en un altre lloc
 G73.1 Síndrome de Lambert-Eaton en malaltia neoplàstica

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent (C00-D49)

  Exclou 1: síndrome de Lambert-Eaton no associada a neoplàsia (G70.80-G70.81)
 G73.3 Síndromes miastèniques en altres malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
neoplàsia (C00-D49)
tirotoxicosi (E05.-)

 G73.7 Miopatia en malalties classificades en un altre lloc
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Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
hiperparatiroïdisme (E21.0, E21.3)
hipoparatiroïdisme (E20.-)
malaltia per emmagatzematge de glicogen (E74.0)
trastorns d'emmagatzematge de lípids (E75.-)

  

Exclou 1: miopatia en:
artritis reumatoide (M05.32)
esclerodèrmia (M34.82)
lupus eritematós sistèmic (M32.19)
sarcoïdosi (D86.87)
síndrome seca [Sjögren] (M35.03)

Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques (G80-G83)
G80 Paràlisi cerebral
 Exclou 1: paraplegia espàstica hereditària (G11.4)
 G80.0 Paràlisi cerebral quadriplègica espàstica
  Paràlisi espàstica congènita (cerebral)
 G80.1 Paràlisi cerebral diplègica espàstica
  Paràlisi cerebral espàstica NE
 G80.2 Paràlisi cerebral hemiplègica espàstica
 G80.3 Paràlisi cerebral atetoide

  

Atetosi doble (síndrome)
Paràlisi cerebral discinètica
Paràlisi cerebral distònica
Malaltia de Vogt

 G80.4 Paràlisi cerebral atàctica
 G80.8 Altres tipus de paràlisi cerebral
  Síndromes de paràlisi cerebral mixta
 G80.9 Paràlisi cerebral no especificada
  Paràlisi cerebral NE
G81 Hemiplegia i hemiparèsia

 

Nota: Empreu aquesta categoria només quan l'hemiplegia (completa) (incompleta) es registra sense cap
altra especificació, o bé quan s'indica que és antiga o de llarga durada, però no se n'especifica la
causa. Empreu també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar els tipus
d'hemiplegia originats per qualsevol causa.

 
Exclou 1: hemiplegia i hemiparèsia causades per seqüela de malaltia cerebrovascular (I69.05-, I69.15-,

I69.25-, I69.35-, I69.85-, I69.95-)
paràlisi cerebral congènita (G80.-)

 G81.0 Hemiplegia flàccida
  G81.00 Hemiplegia flàccida que afecta un costat no especificat
  G81.01 Hemiplegia flàccida que afecta el costat dominant dret
  G81.02 Hemiplegia flàccida que afecta el costat dominant esquerre
  G81.03 Hemiplegia flàccida que afecta el costat no dominant dret
  G81.04 Hemiplegia flàccida que afecta el costat no dominant esquerre
 G81.1 Hemiplegia espàstica
  G81.10 Hemiplegia espàstica que afecta un costat no especificat
  G81.11 Hemiplegia espàstica que afecta el costat dominant dret
  G81.12 Hemiplegia espàstica que afecta el costat dominant esquerre
  G81.13 Hemiplegia espàstica que afecta el costat no dominant dret
  G81.14 Hemiplegia espàstica que afecta el costat no dominant esquerre
 G81.9 Hemiplegia no especificada
  G81.90 Hemiplegia no especificada que afecta un costat no especificat
  G81.91 Hemiplegia no especificada que afecta el costat dominant dret
  G81.92 Hemiplegia no especificada que afecta el costat dominant esquerre
  G81.93 Hemiplegia no especificada que afecta el costat no dominant dret
  G81.94 Hemiplegia no especificada que afecta el costat no dominant esquerre
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G82 Paraplegia (paraparèsia) i quadriplegia (quadriparèsia)

 

Nota: Empreu aquesta categoria només quan les afeccions enumerades es registren sense cap altra
especificació, o bé quan s'indica que són antigues o de llarga durada, però no se n'especifica la
causa. Empreu també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar les afeccions
originades per qualsevol causa.

 
Exclou 1: paràlisi cerebral congènita (G80.-)

paràlisi histèrica (F44.4)
quadriplegia funcional (R53.2)

 G82.2 Paraplegia

  
Paràlisi d'ambdues extremitats inferiors NE
Paraparèsia (inferior) NE
Paraplegia (inferior) NE

  G82.20 Paraplegia no especificada
  G82.21 Paraplegia, completa
  G82.22 Paraplegia, incompleta
 G82.5 Quadriplegia
  G82.50 Quadriplegia no especificada
  G82.51 Quadriplegia de C1-C4 completa
  G82.52 Quadriplegia de C1-C4 incompleta
  G82.53 Quadriplegia de C5-C7 completa
  G82.54 Quadriplegia de C5-C7 incompleta
G83 Altres síndromes paralítiques

 

Nota: Empreu aquesta categoria només quan les afeccions enumerades es registren sense cap altra
especificació, o bé quan s'indica que són antigues o de llarga durada, però no se n'especifica la
causa. Empreu també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar les afeccions
originades per qualsevol causa.

 Inclou: paràlisi (completa) (incompleta), excepte la que es pot classificar a G80-G82

 G83.0 Diplegia de les extremitats superiors

  Diplegia (superior)
Paràlisi d'ambdues extremitats superiors

 G83.1 Monoplegia d'extremitat inferior
  Paràlisi d'extremitat inferior

  Exclou 1: monoplegia d'extremitats inferiors causada per seqüela de malaltia cerebrovascular
(I69.04-, I69.14-, I69.24-, I69.34-, I69.84-, I69.94-)

  G83.10 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta un costat no especificat
  G83.11 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat dominant dret
  G83.12 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat dominant esquerre
  G83.13 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat no dominant dret
  G83.14 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat no dominant esquerre
 G83.2 Monoplegia d'extremitat superior
  Paràlisi d'extremitat superior

  Exclou 1: monoplegia d'extremitats superiors causada per seqüela de malaltia
cerebrovascular (I69.03-, I69.13-, I69.23-, I69.33-, I69.83-, I69.93-)

  G83.20 Monoplegia d'extremitat superior que afecta un costat no especificat
  G83.21 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat dominant dret
  G83.22 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat dominant esquerre
  G83.23 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat no dominant dret
  G83.24 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat no dominant esquerre
 G83.3 Monoplegia no especificada
  G83.30 Monoplegia no especificada que afecta un costat no especificat
  G83.31 Monoplegia no especificada que afecta el costat dominant dret
  G83.32 Monoplegia no especificada que afecta el costat dominant esquerre
  G83.33 Monoplegia no especificada que afecta el costat no dominant dret
  G83.34 Monoplegia no especificada que afecta el costat no dominant esquerre
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 G83.4 Síndrome de la cua de cavall
  Bufeta neurogènica causada per la síndrome de la cua de cavall

  Exclou 1: bufeta medul·lar NE (G95.89)
bufeta neurogènica NE (N31.9)

 G83.5 Estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in]
 G83.8 Altres síndromes paralítiques especificades

  Exclou 1: síndromes paralítiques causades per lesió de medul·la espinal actual —codifiqueu
la lesió de medul·la espinal (S14, S24, S34)

  G83.81 Síndrome de Brown-Séquard
  G83.82 Síndrome medul·lar anterior
  G83.83 Síndrome medul·lar posterior
  G83.84 Paràlisi de Todd (postepilèptica)
  G83.89 Altres síndromes paralítiques especificades
 G83.9 Síndrome paralítica no especificada
Altres trastorns del sistema nerviós (G89-G99)
G89 Dolor no classificat a cap altre lloc

 Codifiqueu
també:

els factors psicològics relacionats associats amb el dolor (F45.42)

 
Exclou 1: dolor generalitzat NE (R52)

dolor NE (R52)
trastorns del dolor relacionats exclusivament amb factors psicològics (F45.41)

 

Exclou 2: dolor localitzat de tipus no especificat —codifiqueu el dolor per la localització, com ara:
cefalàlgia (R51.9)
còlic renal (N23)
dolor abdominal (R10.-)
dolor articular (M25.5-)
dolor causat per dispositius protètics, implants i empelts (T82.84, T83.84, T84.84, T85.84-)
dolor de columna vertebral (M54.-)
dolor de dent (K08.8)
dolor de faringe (R07.0)
dolor de llengua (K14.6)
dolor de mama (N64.4)
dolor de regió lumbar (M54.5)
dolor d'espatlla (M25.51-)
dolor d'esquena (M54.9)
dolor d'extremitat (M79.6-)
dolor d'orella (H92.0-)
dolor en orinar (R30.9)
dolor facial atípic (G50.1)
dolor ocular (H57.1)
dolor pelvià i perineal (R10.2)
dolor toràcic (R07.1-R07.9)
miàlgia (M79.1-)
migranyes (G43.-)
síndrome del membre fantasma amb dolor (G54.6)
síndromes amb cefalàlgia (G44.-)
vestibulitis vulvar (N94.810)
vulvodínia (N94.81-)

 G89.0 Síndrome de dolor central

  
Síndrome de Déjerine-Roussy
Síndrome de dolor mielopàtic
Síndrome de dolor talàmic (hiperestèsic)

 G89.1 Dolor agut no classificat a cap altre lloc
  G89.11 Dolor agut causat per traumatisme
  G89.12 Dolor agut posttoracotomia
   Dolor posttoracotomia NE
  G89.18 Altres tipus de dolor agut postprocedimental

   Dolor postoperatori NE
Dolor postprocedimental NE
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 G89.2 Dolor crònic no classificat a cap altre lloc

  

Exclou 1: causàlgia d'extremitat inferior (G57.7-)
causàlgia d'extremitat superior (G56.4-)
distròfia simpàtica reflexa (G90.5-)
dolor neoplàstic crònic (G89.3)
síndrome de dolor central (G89.0)
síndrome de dolor crònic (G89.4)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat inferior (G57.7-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat superior (G56.4-)

  G89.21 Dolor crònic causat per traumatisme
  G89.22 Dolor crònic posttoracotomia
  G89.28 Altres tipus de dolor crònic postprocedimental
   Altres tipus de dolor crònic postoperatori
  G89.29 Altres tipus de dolor crònic
 G89.3 Dolor neoplàstic (agut) (crònic)

  
Dolor associat amb càncer
Dolor per tumor maligne (primari) (secundari)
Dolor associat amb un tumor

 G89.4 Síndrome de dolor crònic
  Dolor crònic associat amb disfunció psicosocial significativa
G90 Trastorns del sistema nerviós autònom
 Exclou 1: disfunció del sistema nerviós autònom causada per alcohol (G31.2)
 G90.0 Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica
  G90.01 Síncope del si carotidi
   Síndrome del si carotidi
  G90.09 Altres tipus de neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica
   Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica NE
 G90.1 Disautonomia familiar [Riley-Day]
 G90.2 Síndrome de Horner

  Síndrome de Bernard (-Horner)
Distròfia o paràlisi simpàtica cervical

 G90.3 Degeneració multisistèmica del sistema nerviós autònom
  Hipotensió ortostàtica neurogènica [Shy-Drager]

  Exclou 1: hipotensió ortostàtica NE (I95.1)
 G90.4 Disreflèxia autonòmica

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la causa, com ara:
impacció fecal (K56.41)
infecció del tracte urinari (N39.0)
úlcera per pressió (àrea de pressió) (L89.-)

 G90.5 Síndrome de dolor regional complex de tipus I (SDRC I)
  Distròfia simpàtica reflexa

  

Exclou 1: causàlgia d'extremitat inferior (G57.7-)
causàlgia d'extremitat superior (G56.4-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat inferior (G57.7-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat superior (G56.4-)

  G90.50 Síndrome de dolor regional complex de tipus I no especificada
  G90.51 Síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat superior

   G90.511 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat superior
dreta

   G90.512 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat superior
esquerra

   G90.513 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat superior,
bilateral

   G90.519 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat superior no
especificada

  G90.52 Síndrome de dolor regional complex de tipus I d'extremitat inferior
   G90.521 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat inferior dreta
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   G90.522 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat inferior
esquerra

   G90.523 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat inferior,
bilateral

   G90.529 Síndrome de dolor regional complex de tipus I, extremitat inferior no
especificada

  G90.59 Síndrome de dolor regional complex de tipus I d'una altra localització especificada
 G90.8 Altres trastorns del sistema nerviós autònom
 G90.9 Trastorn del sistema nerviós autònom no especificat
G91 Hidrocefàlia
 Inclou: hidrocefàlia adquirida

 
Exclou 1: espina bífida amb hidrocefàlia (Q05.-)

hidrocefàlia congènita (Q03.-)
síndrome d'Arnold-Chiari amb hidrocefàlia (Q07.-)

 G91.0 Hidrocefàlia comunicant
  Hidrocefàlia normotensiva secundària
 G91.1 Hidrocefàlia obstructiva
 G91.2 Hidrocefàlia normotensiva (idiopàtica)
  Hidrocefàlia normotensiva NE
 G91.3 Hidrocefàlia posttraumàtica no especificada
 G91.4 Hidrocefàlia en malalties classificades en un altre lloc

  

Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, com ara:
deficiència de plasminogen (E88.02)
neoplàsia (C00-D49)
sífilis congènita (A50.4-)

  Exclou 1: hidrocefàlia causada per toxoplasmosi congènita (P37.1)
 G91.8 Altres tipus d'hidrocefàlia
 G91.9 Hidrocefàlia no especificada
G92 Encefalopatia tòxica

 Encefalitis tòxica
Encefalopatia metabòlica tòxica

 Codifiqueu
primer:

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

G93 Altres trastorns d'encèfal
 G93.0 Quists cerebrals

  Quist aracnoidal
Quist porencefàlic adquirit

  Exclou 1: quists cerebrals congènits (Q04.6)
quists periventriculars adquirits del nadó (P91.1)

 G93.1 Dany cerebral anòxic no classificat a cap altre lloc

  
Exclou 1: anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant el puerperi (O89.2)

anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.3)
anòxia neonatal (P84)

 G93.2 Hipertensió intracranial benigna
  Pseudotumor

  Exclou 1: encefalopatia hipertensiva (I67.4)
hidrocefàlia obstructiva (G91.1)

 G93.3 Síndrome de fatiga postvírica
  Encefalomielitis miàlgica benigna

  Exclou 1: síndrome de fatiga crònica NE (R53.82)
 G93.4 Altres encefalopaties i encefalopaties no especificades

  
Exclou 1: encefalopatia alcohòlica (G31.2)

encefalopatia en malalties classificades en un altre lloc (G94)
encefalopatia hipertensiva (I67.4)
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  Exclou 2: encefalopatia (metabòlica) tòxica (G92)
  G93.40 Encefalopatia no especificada
  G93.41 Encefalopatia metabòlica
   Encefalopatia sèptica
  G93.49 Altres tipus d'encefalopatia
   Encefalopatia NCAL
 G93.5 Compressió cerebral

  
Compressió cerebral d'Arnold-Chiari tipus I
Compressió cerebral (tronc)
Herniació cerebral (tronc)

  Exclou 1: compressió cerebral traumàtica difusa (S06.2-)
compressió cerebral traumàtica focal (S06.3-)

 G93.6 Edema cerebral

  Exclou 1: edema cerebral causat per lesió durant el part (P11.0)
edema cerebral traumàtic (S06.1-)

 G93.7 Síndrome de Reye

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per salicilats, si escau (T39.0-, amb sisè caràcter 1-4)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa causada per salicilats, si escau (T39.0-, amb sisè caràcter
5)

 G93.8 Altres trastorns especificats d'encèfal
  G93.81 Esclerosi temporal

   Esclerosi de l'hipocamp
Esclerosi temporal mesial

  G93.82 Mort cerebral
  G93.89 Altres trastorns especificats d'encèfal
   Encefalopatia postirradiació
 G93.9 Trastorn d'encèfal no especificat
G94 Altres trastorns d'encèfal en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: encefalopatia en grip (J09.X9, J10.81, J11.81)
encefalopatia en sífilis (A52.19)
encefalopatia en sífilis congènita (A50.49)
hidrocefàlia en malalties classificades en un altre lloc (G91.4)

G95 Altres malalties i malalties no especificades de medul·la espinal
 Exclou 2: mielitis (G04.-)
 G95.0 Siringomièlia i siringobúlbia
 G95.1 Mielopaties vasculars
  Exclou 2: flebitis i tromboflebitis intrarraquídies, excepte les no piògenes (G08)
  G95.11 Infart agut de medul·la espinal (embòlic) (no embòlic)

   Anòxia de medul·la espinal
Trombosi arterial de medul·la espinal

  G95.19 Altres tipus de mielopatia vascular

   

Edema de medul·la espinal
Hematomièlia
Flebitis i tromboflebitis intrarraquídies no piògenes
Mielopatia necròtica subaguda

 G95.2 Altres compressions medul·lars i compressions medul·lars no especificades
  G95.20 Compressió medul·lar no especificada
  G95.29 Altres tipus de compressió medul·lar
 G95.8 Altres malalties especificades de medul·la espinal
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Exclou 1: bufeta neurogènica causada per la síndrome de la cua de cavall (G83.4)
bufeta neurogènica NE (N31.9)
disfunció neuromuscular de la bufeta urinària sense lesió de medul·la espinal
(N31.-)

  G95.81 Síndrome del con medul·lar
  G95.89 Altres malalties especificades de medul·la espinal

   
Bufeta medul·lar NE
Mielopatia induïda per fàrmacs
Mielopatia induïda per radiacions

   Exclou 1: mielopatia NE (G95.9)
 G95.9 Malaltia de medul·la espinal no especificada
  Mielopatia NE
G96 Altres trastorns del sistema nerviós central
 G96.0 Filtració de líquid cefalorraquidi

  Codifiqueu
també:

si escau:
hipotensió intracranial (G96.81-)

  Exclou 1: filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia (G97.0)
  G96.00 Filtració de líquid cefalorraquidi no especificada

   Codifiqueu
també:

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

  G96.01 Filtració de líquid cefalorraquidi cranial espontània

   
Filtració de líquid cefalorraquidi espontània de la base del crani
Rinorrea causada per filtració espontània de líquid cefalorraquidi (LCR)
Otorrea causada per filtració espontània de líquid cefalorraquidi (LCR)

  G96.02 Filtració de líquid cefalorraquidi espinal espontània
   Filtració de líquid cefalorraquidi espontània de la columna vertebral
  G96.08 Altres tipus de filtració de líquid cefalorraquidi cranial

   Filtració de líquid cefalorraquidi cranial postoperatòria
Filtració de líquid cefalorraquidi cranial traumàtica

   Codifiqueu
també:

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

  G96.09 Altres tipus de filtració de líquid cefalorraquidi espinal

   
Altres tipus de filtració d'LCR espinal
Filtració de líquid cefalorraquidi espinal traumàtica
Filtració de líquid cefalorraquidi espinal postoperatòria

   Codifiqueu
també:

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

 G96.1 Trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc
  G96.11 Esquinçament dural

   Codifiqueu
també:

la hipotensió intracranial, si escau (G96.81-)

   Exclou 1: punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment
(G97.41)

  G96.12 Adherències meníngies (cerebrals) (espinals)
  G96.19 Altres trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc
   G96.191 Quist perineural

    

Quist d'arrel de nervi cervical
Quist de Tarlov
Quist d'arrel de nervi toràcic
Quist d'arrel de nervi sacre
Quist d'arrel de nervi lumbar

   G96.198 Altres trastorns de meninges no classificats a cap altre lloc
 G96.8 Altres trastorns especificats del sistema nerviós central
  G96.81 Hipotensió intracranial
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Codifiqueu
també:

qualsevol diagnòstic associat, com ara:
accident vascular cerebral (I63.-)
altres compressions medul·lars i compressions medul·lars no
especificades (G95.2-)
altres tipus de parkinsonisme secundari (G21.8)
amiotròfia braquial (G54.5)
compressions d'arrels nervioses en malalties classificades en un altre
lloc (G55)
filtració de líquid cefalorraquidi de la columna vertebral (G96.02)
hemorràgia intracerebral no traumàtica (I61.-)
hemorràgia subdural no traumàtica (I62.0-)
herniació de medul·la espinal (G95.89)
síndrome de vasoconstricció cerebrovascular reversible (I67.841)
siringomièlia (G95.0)
trastorns de nervi cranial en malalties classificades en un altre lloc (G53)
trombosi no piògena del sistema venós intracranial (I67.6)

   G96.810 Hipotensió intracranial no especificada
   G96.811 Hipotensió intracranial espontània
   G96.819 Altres tipus d'hipotensió intracranial
  G96.89 Altres trastorns especificats del sistema nerviós central
 G96.9 Trastorn del sistema nerviós central no especificat

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

 Exclou 2: infart cerebrovascular intraoperatori i postprocedimental (I97.81-, I97.82-)
 G97.0 Filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia

  Codifiqueu
també:

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

 G97.1 Altres reaccions a punció raquídia i lumbar

  Altres reaccions a punció raquídia dural
Cefalàlgia causada per punció lumbar

  Codifiqueu
també:

si escau, qualsevol cefalàlgia amb component ortostàtic associada (R51.0)

 G97.2 Hipotensió intracranial consecutiva a derivació ventricular

  Codifiqueu
també:

qualsevol diagnòstic o complicació associats

 G97.3 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema nerviós que
compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan del sistema nerviós causats per
punció o laceració accidentals durant un procediment (G97.4-)

  G97.31 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
que compliquen un procediment del sistema nerviós

  G97.32 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
que compliquen un altre procediment

 G97.4 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura del sistema nerviós durant un
procediment

  G97.41 Punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment
   Incisió de la duramàter incidental (inadvertida)

   Codifiqueu
també:

qualsevol diagnòstic o complicació associats

  G97.48 Punció o laceració accidentals d'un altre òrgan o estructura del sistema nerviós
durant un procediment del sistema nerviós

  G97.49 Punció o laceració accidentals d'un altre òrgan o estructura del sistema nerviós
durant un altre procediment

 G97.5 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós consecutiva a un
procediment

  G97.51 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
consecutiva a un procediment del sistema nerviós
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  G97.52 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
consecutiva a un altre procediment

 G97.6 Hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
consecutius a un procediment

  G97.61 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
consecutiu a un procediment del sistema nerviós

  G97.62 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós
consecutiu a un altre procediment

  G97.63 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós consecutiu
a un procediment del sistema nerviós

  G97.64 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura del sistema nerviós consecutiu
a un altre procediment

 G97.8 Altres complicacions i trastorns del sistema nerviós intraoperatoris i postprocedimentals

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

  G97.81 Altres complicacions intraoperatòries del sistema nerviós
  G97.82 Altres complicacions i trastorns del sistema nerviós postprocedimentals
  G97.83 Hipotensió intracranial consecutiva a derivació de líquid cefalorraquidi lumbar

   Codifiqueu
també:

qualsevol diagnòstic o complicació associats

  G97.84 Hipotensió intracranial consecutiva a un altre procediment

   

Codifiqueu
també:

si escau:
filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia (G97.0)
punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment
(G97.41)

G98 Altres trastorns del sistema nerviós no classificats a cap altre lloc
 Inclou: trastorn del sistema nerviós NE

 G98.0 Artropatia neurogènica no classificada a cap altre lloc

  Artropatia neurogènica no sifilítica NCAL
Espondilopatia neurogènica no sifilítica NCAL

  
Exclou 1: espondilopatia (en):

siringomièlia i siringobúlbia (G95.0)
tabes dorsal (A52.11)

 G98.8 Altres trastorns del sistema nerviós
  Trastorn del sistema nerviós NE
G99 Altres trastorns del sistema nerviós en malalties classificades en un altre lloc
 G99.0 Neuropatia autonòmica en malalties classificades en un altre lloc

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
gota (M1A.-, M10.-)
hipertiroïdisme (E05.-)

  Exclou 1: neuropatia autonòmica diabètica (E08-E13 amb .43)
 G99.2 Mielopatia en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
neoplàsia (C00-D49)

  
Exclou 1: mielopatia en:

espondilosi (M47.0-, M47.1-)
malaltia intervertebral (M50.0-, M51.0-)

 G99.8 Altres trastorns especificats del sistema nerviós en malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

el trastorn subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
avitaminosi (E56.9)
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Exclou 1: afectació del sistema nerviós en:
cisticercosi (B69.0)
rubèola (B06.0-)
sífilis (A52.1-)
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Capítol 7
Malalties de l'ull i els annexos oculars (H00-H59)
Nota: Empreu un codi de causa externa després del codi de l'afecció ocular, si escau, per a identificar la causa de l'afecció ocular
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
afeccions oculars relacionades amb la diabetis mellitus (E09.3-, E10.3-, E11.3-, E13.3-)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesió (traumatisme) d'ull i òrbita (S05.-)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)
trastorns oculars relacionats amb la sífilis (A50.01, A50.3-, A51.43, A52.71)

Aquest capítol conté els blocs següents:
H00-H05 Trastorns de la parpella, l'aparell lacrimal i l'òrbita
H10-H11 Trastorns de la conjuntiva
H15-H22 Trastorns de l'escleròtica, la còrnia, l'iris i el cos ciliar
H25-H28 Trastorns del cristal·lí
H30-H36 Trastorns de la coroide i la retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H44 Trastorns del cos vitri i el globus ocular
H46-H47 Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques
H49-H52 Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, l'acomodació i la refracció
H53-H54 Alteracions visuals i ceguesa
H55-H57 Altres trastorns d'ull i annexos
H59 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals d'ull i annexos no classificats a cap altre lloc
Trastorns de la parpella, l'aparell lacrimal i l'òrbita (H00-H05)
Exclou 2: ferida oberta a la parpella (S01.1-)

lesió superficial de parpella (S00.1-, S00.2-)
H00 Mussol i calazi
 H00.0 Mussol (extern) (intern) de parpella
  H00.01 Mussol extern

   Mussol NE
Urçol

   H00.011 Mussol extern, parpella superior dreta
   H00.012 Mussol extern, parpella inferior dreta
   H00.013 Mussol extern, ull dret, parpella no especificada
   H00.014 Mussol extern, parpella superior esquerra
   H00.015 Mussol extern, parpella inferior esquerra
   H00.016 Mussol extern, ull esquerre, parpella no especificada
   H00.019 Mussol extern, ull no especificat, parpella no especificada
  H00.02 Mussol intern
   Infecció de la glàndula de Meibom
   H00.021 Mussol intern, parpella superior dreta
   H00.022 Mussol intern, parpella inferior dreta
   H00.023 Mussol intern, ull dret, parpella no especificada
   H00.024 Mussol intern, parpella superior esquerra
   H00.025 Mussol intern, parpella inferior esquerra
   H00.026 Mussol intern, ull esquerre, parpella no especificada
   H00.029 Mussol intern, ull no especificat, parpella no especificada
  H00.03 Abscés de parpella
   Furóncol de parpella
   H00.031 Abscés, parpella superior dreta
   H00.032 Abscés, parpella inferior dreta
   H00.033 Abscés, ull dret, parpella no especificada
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   H00.034 Abscés, parpella superior esquerra
   H00.035 Abscés, parpella inferior esquerra
   H00.036 Abscés, ull esquerre, parpella no especificada
   H00.039 Abscés, ull no especificat, parpella no especificada
 H00.1 Calazi
  Quist meibomià (glàndula)

  Exclou 2: infecció de la glàndula de Meibom (H00.02-)
  H00.11 Calazi, parpella superior dreta
  H00.12 Calazi, parpella inferior dreta
  H00.13 Calazi, ull dret, parpella no especificada
  H00.14 Calazi, parpella superior esquerra
  H00.15 Calazi, parpella inferior esquerra
  H00.16 Calazi, ull esquerre, parpella no especificada
  H00.19 Calazi, ull no especificat, parpella no especificada
H01 Altres tipus d'inflamació de parpella
 H01.0 Blefaritis
  Exclou 1: blefaroconjuntivitis (H10.5-)
  H01.00 Blefaritis no especificada
   H01.001 Blefaritis no especificada, parpella superior dreta
   H01.002 Blefaritis no especificada, parpella inferior dreta
   H01.003 Blefaritis no especificada, ull dret, parpella no especificada
   H01.004 Blefaritis no especificada, parpella superior esquerra
   H01.005 Blefaritis no especificada, parpella inferior esquerra
   H01.006 Blefaritis no especificada, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.009 Blefaritis no especificada, ull no especificat, parpella no especificada
   H01.00A Blefaritis no especificada, ull dret, parpelles superior i inferior
   H01.00B Blefaritis no especificada, ull esquerre, parpelles superior i inferior
  H01.01 Blefaritis ulcerosa
   H01.011 Blefaritis ulcerosa, parpella superior dreta
   H01.012 Blefaritis ulcerosa, parpella inferior dreta
   H01.013 Blefaritis ulcerosa, ull dret, parpella no especificada
   H01.014 Blefaritis ulcerosa, parpella superior esquerra
   H01.015 Blefaritis ulcerosa, parpella inferior esquerra
   H01.016 Blefaritis ulcerosa, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.019 Blefaritis ulcerosa, ull no especificat, parpella no especificada
   H01.01A Blefaritis ulcerosa, ull dret, parpelles superior i inferior
   H01.01B Blefaritis ulcerosa, ull esquerre, parpelles superior i inferior
  H01.02 Blefaritis escatosa
   H01.021 Blefaritis escatosa, parpella superior dreta
   H01.022 Blefaritis escatosa, parpella inferior dreta
   H01.023 Blefaritis escatosa, ull dret, parpella no especificada
   H01.024 Blefaritis escatosa, parpella superior esquerra
   H01.025 Blefaritis escatosa, parpella inferior esquerra
   H01.026 Blefaritis escatosa, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.029 Blefaritis escatosa, ull no especificat, parpella no especificada
   H01.02A Blefaritis escatosa, ull dret, parpelles superior i inferior
   H01.02B Blefaritis escatosa, ull esquerre, parpelles superior i inferior
 H01.1 Dermatosis no infeccioses de parpella
  H01.11 Dermatitis al·lèrgica de parpella
   Dermatitis de contacte de parpella
   H01.111 Dermatitis al·lèrgica, parpella superior dreta
   H01.112 Dermatitis al·lèrgica, parpella inferior dreta
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   H01.113 Dermatitis al·lèrgica, ull dret, parpella no especificada
   H01.114 Dermatitis al·lèrgica, parpella superior esquerra
   H01.115 Dermatitis al·lèrgica, parpella inferior esquerra
   H01.116 Dermatitis al·lèrgica, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.119 Dermatitis al·lèrgica, ull no especificat, parpella no especificada
  H01.12 Lupus eritematós discoide de parpella
   H01.121 Lupus eritematós discoide, parpella superior dreta
   H01.122 Lupus eritematós discoide, parpella inferior dreta
   H01.123 Lupus eritematós discoide, ull dret, parpella no especificada
   H01.124 Lupus eritematós discoide, parpella superior esquerra
   H01.125 Lupus eritematós discoide, parpella inferior esquerra
   H01.126 Lupus eritematós discoide, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.129 Lupus eritematós discoide, ull no especificat, parpella no especificada
  H01.13 Dermatitis eczematosa de parpella
   H01.131 Dermatitis eczematosa, parpella superior dreta
   H01.132 Dermatitis eczematosa, parpella inferior dreta
   H01.133 Dermatitis eczematosa, ull dret, parpella no especificada
   H01.134 Dermatitis eczematosa, parpella superior esquerra
   H01.135 Dermatitis eczematosa, parpella inferior esquerra
   H01.136 Dermatitis eczematosa, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.139 Dermatitis eczematosa, ull no especificat, parpella no especificada
  H01.14 Xerodèrmia de parpella
   H01.141 Xerodèrmia, parpella superior dreta
   H01.142 Xerodèrmia, parpella inferior dreta
   H01.143 Xerodèrmia, ull dret, parpella no especificada
   H01.144 Xerodèrmia, parpella superior esquerra
   H01.145 Xerodèrmia, parpella inferior esquerra
   H01.146 Xerodèrmia, ull esquerre, parpella no especificada
   H01.149 Xerodèrmia, ull no especificat, parpella no especificada
 H01.8 Altres tipus especificats d'inflamació de parpella
 H01.9 Inflamació no especificada de parpella
  Inflamació de parpella NE
H02 Altres trastorns de parpella
 Exclou 1: malformaciona congènites de parpella (Q10.0-Q10.3)
 H02.0 Entropi i triquiasi de parpella
  H02.00 Entropi de parpella no especificat
   H02.001 Entropi no especificat, parpella superior dreta
   H02.002 Entropi no especificat, parpella inferior dreta
   H02.003 Entropi no especificat, ull dret, parpella no especificada
   H02.004 Entropi no especificat, parpella superior esquerra
   H02.005 Entropi no especificat, parpella inferior esquerra
   H02.006 Entropi no especificat, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.009 Entropi no especificat, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.01 Entropi cicatricial de parpella
   H02.011 Entropi cicatricial, parpella superior dreta
   H02.012 Entropi cicatricial, parpella inferior dreta
   H02.013 Entropi cicatricial, ull dret, parpella no especificada
   H02.014 Entropi cicatricial, parpella superior esquerra
   H02.015 Entropi cicatricial, parpella inferior esquerra
   H02.016 Entropi cicatricial, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.019 Entropi cicatricial, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.02 Entropi mecànic de parpella
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   H02.021 Entropi mecànic, parpella superior dreta
   H02.022 Entropi mecànic, parpella inferior dreta
   H02.023 Entropi mecànic, ull dret, parpella no especificada
   H02.024 Entropi mecànic, parpella superior esquerra
   H02.025 Entropi mecànic, parpella inferior esquerra
   H02.026 Entropi mecànic, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.029 Entropi mecànic, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.03 Entropi senil de parpella
   H02.031 Entropi senil, parpella superior dreta
   H02.032 Entropi senil, parpella inferior dreta
   H02.033 Entropi senil, ull dret, parpella no especificada
   H02.034 Entropi senil, parpella superior esquerra
   H02.035 Entropi senil, parpella inferior esquerra
   H02.036 Entropi senil, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.039 Entropi senil, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.04 Entropi espàstic de parpella
   H02.041 Entropi espàstic, parpella superior dreta
   H02.042 Entropi espàstic, parpella inferior dreta
   H02.043 Entropi espàstic, ull dret, parpella no especificada
   H02.044 Entropi espàstic, parpella superior esquerra
   H02.045 Entropi espàstic, parpella inferior esquerra
   H02.046 Entropi espàstic, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.049 Entropi espàstic, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.05 Triquiasi sense entropi
   H02.051 Triquiasi sense entropi, parpella superior dreta
   H02.052 Triquiasi sense entropi, parpella inferior dreta
   H02.053 Triquiasi sense entropi, ull dret, parpella no especificada
   H02.054 Triquiasi sense entropi, parpella superior esquerra
   H02.055 Triquiasi sense entropi, parpella inferior esquerra
   H02.056 Triquiasi sense entropi, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.059 Triquiasi sense entropi, ull no especificat, parpella no especificada
 H02.1 Ectropi de parpella
  H02.10 Ectropi de parpella no especificat
   H02.101 Ectropi no especificat, parpella superior dreta
   H02.102 Ectropi no especificat, parpella inferior dreta
   H02.103 Ectropi no especificat, ull dret, parpella no especificada
   H02.104 Ectropi no especificat, parpella superior esquerra
   H02.105 Ectropi no especificat, parpella inferior esquerra
   H02.106 Ectropi no especificat, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.109 Ectropi no especificat, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.11 Ectropi cicatricial de parpella
   H02.111 Ectropi cicatricial, parpella superior dreta
   H02.112 Ectropi cicatricial, parpella inferior dreta
   H02.113 Ectropi cicatricial, ull dret, parpella no especificada
   H02.114 Ectropi cicatricial, parpella superior esquerra
   H02.115 Ectropi cicatricial, parpella inferior esquerra
   H02.116 Ectropi cicatricial, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.119 Ectropi cicatricial, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.12 Ectropi mecànic de parpella
   H02.121 Ectropi mecànic, parpella superior dreta
   H02.122 Ectropi mecànic, parpella inferior dreta
   H02.123 Ectropi mecànic, ull dret, parpella no especificada
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   H02.124 Ectropi mecànic, parpella superior esquerra
   H02.125 Ectropi mecànic, parpella inferior esquerra
   H02.126 Ectropi mecànic, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.129 Ectropi mecànic, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.13 Ectropi senil de parpella
   H02.131 Ectropi senil, parpella superior dreta
   H02.132 Ectropi senil, parpella inferior dreta
   H02.133 Ectropi senil, ull dret, parpella no especificada
   H02.134 Ectropi senil, parpella superior esquerra
   H02.135 Ectropi senil, parpella inferior esquerra
   H02.136 Ectropi senil, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.139 Ectropi senil, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.14 Ectropi espàstic de parpella
   H02.141 Ectropi espàstic, parpella superior dreta
   H02.142 Ectropi espàstic, parpella inferior dreta
   H02.143 Ectropi espàstic, ull dret, parpella no especificada
   H02.144 Ectropi espàstic, parpella superior esquerra
   H02.145 Ectropi espàstic, parpella inferior esquerra
   H02.146 Ectropi espàstic, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.149 Ectropi espàstic, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.15 Ectropi paralític de parpella
   H02.151 Ectropi paralític, parpella superior dreta
   H02.152 Ectropi paralític, parpella inferior dreta
   H02.153 Ectropi paralític, ull dret, parpella no especificada
   H02.154 Ectropi paralític, parpella superior esquerra
   H02.155 Ectropi paralític, parpella inferior esquerra
   H02.156 Ectropi paralític, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.159 Ectropi paralític, ull no especificat, parpella no especificada
 H02.2 Lagoftàlmia
  H02.20 Lagoftàlmia no especificada
   H02.201 Lagoftàlmia no especificada, parpella superior dreta
   H02.202 Lagoftàlmia no especificada, parpella inferior dreta
   H02.203 Lagoftàlmia no especificada, ull dret, parpella no especificada
   H02.204 Lagoftàlmia no especificada, parpella superior esquerra
   H02.205 Lagoftàlmia no especificada, parpella inferior esquerra
   H02.206 Lagoftàlmia no especificada, ull esquerre, parpella no especificada

   H02.209 Lagoftàlmia no especificada, ull no especificat, parpella no
especificada

   H02.20A Lagoftàlmia no especificada, ull dret, parpelles superior i inferior
   H02.20B Lagoftàlmia no especificada, ull esquerre, parpelles superior i inferior
   H02.20C Lagoftàlmia no especificada, bilateral, parpelles superior i inferior
  H02.21 Lagoftàlmia cicatricial
   H02.211 Lagoftàlmia cicatricial, parpella superior dreta
   H02.212 Lagoftàlmia cicatricial, parpella inferior dreta
   H02.213 Lagoftàlmia cicatricial, ull dret, parpella no especificada
   H02.214 Lagoftàlmia cicatricial, parpella superior esquerra
   H02.215 Lagoftàlmia cicatricial, parpella inferior esquerra
   H02.216 Lagoftàlmia cicatricial, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.219 Lagoftàlmia cicatricial, ull no especificat, parpella no especificada
   H02.21A Lagoftàlmia cicatricial, ull dret, parpelles superior i inferior
   H02.21B Lagoftàlmia cicatricial, ull esquerre, parpelles superior i inferior
   H02.21C Lagoftàlmia cicatricial, bilateral, parpelles superior i inferior
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  H02.22 Lagoftàlmia mecànica
   H02.221 Lagoftàlmia mecànica, parpella superior dreta
   H02.222 Lagoftàlmia mecànica, parpella inferior dreta
   H02.223 Lagoftàlmia mecànica, ull dret, parpella no especificada
   H02.224 Lagoftàlmia mecànica, parpella superior esquerra
   H02.225 Lagoftàlmia mecànica, parpella inferior esquerra
   H02.226 Lagoftàlmia mecànica, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.229 Lagoftàlmia mecànica, ull no especificat, parpella no especificada
   H02.22A Lagoftàlmia mecànica, ull dret, parpelles superior i inferior
   H02.22B Lagoftàlmia mecànica, ull esquerre, parpelles superior i inferior
   H02.22C Lagoftàlmia mecànica, bilateral, parpelles superior i inferior
  H02.23 Lagoftàlmia paralítica
   H02.231 Lagoftàlmia paralítica, parpella superior dreta
   H02.232 Lagoftàlmia paralítica, parpella inferior dreta
   H02.233 Lagoftàlmia paralítica, ull dret, parpella no especificada
   H02.234 Lagoftàlmia paralítica, parpella superior esquerra
   H02.235 Lagoftàlmia paralítica, parpella inferior esquerra
   H02.236 Lagoftàlmia paralítica, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.239 Lagoftàlmia paralítica, ull no especificat, parpella no especificada
   H02.23A Lagoftàlmia paralítica, ull dret, parpelles superior i inferior
   H02.23B Lagoftàlmia paralítica, ull esquerre, parpelles superior i inferior
   H02.23C Lagoftàlmia paralítica, bilateral, parpelles superior i inferior
 H02.3 Blefarocalàsia
  Pseudoptosi
  H02.30 Blefarocalàsia, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.31 Blefarocalàsia, parpella superior dreta
  H02.32 Blefarocalàsia, parpella inferior dreta
  H02.33 Blefarocalàsia, ull dret, parpella no especificada
  H02.34 Blefarocalàsia, parpella superior esquerra
  H02.35 Blefarocalàsia, parpella inferior esquerra
  H02.36 Blefarocalàsia, ull esquerre, parpella no especificada
 H02.4 Ptosi de parpella
  H02.40 Ptosi no especificada de parpella
   H02.401 Ptosi no especificada, parpella dreta
   H02.402 Ptosi no especificada, parpella esquerra
   H02.403 Ptosi no especificada, parpella, bilateral
   H02.409 Ptosi no especificada, parpella no especificada
  H02.41 Ptosi mecànica de parpella
   H02.411 Ptosi mecànica, parpella dreta
   H02.412 Ptosi mecànica, parpella esquerra
   H02.413 Ptosi mecànica, parpella, bilateral
   H02.419 Ptosi mecànica, parpella no especificada
  H02.42 Ptosi miogènica de parpella
   H02.421 Ptosi miogènica, parpella dreta
   H02.422 Ptosi miogènica, parpella esquerra
   H02.423 Ptosi miogènica, parpella, bilateral
   H02.429 Ptosi miogènica, parpella no especificada
  H02.43 Ptosi paralítica de parpella
   Ptosi de parpella neurogènica
   H02.431 Ptosi paralítica, parpella dreta
   H02.432 Ptosi paralítica, parpella esquerra
   H02.433 Ptosi paralítica, parpella, bilateral
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   H02.439 Ptosi paralítica, parpella no especificada
 H02.5 Altres trastorns que afecten la funció de les parpelles

  
Exclou 2: blefaroespasme (G24.5)

tic orgànic (G25.69)
tic psicogènic (F95.-)

  H02.51 Síndrome d'innervació anòmala
   H02.511 Síndrome d'innervació anòmala, parpella superior dreta
   H02.512 Síndrome d'innervació anòmala, parpella inferior dreta
   H02.513 Síndrome d'innervació anòmala, ull dret, parpella no especificada
   H02.514 Síndrome d'innervació anòmala, parpella superior esquerra
   H02.515 Síndrome d'innervació anòmala, parpella inferior esquerra
   H02.516 Síndrome d'innervació anòmala, ull esquerre, parpella no especificada

   H02.519 Síndrome d'innervació anòmala, ull no especificat, parpella no
especificada

  H02.52 Blefarofimosi
   Anquiloblefària
   H02.521 Blefarofimosi, parpella superior dreta
   H02.522 Blefarofimosi, parpella inferior dreta
   H02.523 Blefarofimosi, ull dret, parpella no especificada
   H02.524 Blefarofimosi, parpella superior esquerra
   H02.525 Blefarofimosi, parpella inferior esquerra
   H02.526 Blefarofimosi, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.529 Blefarofimosi, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.53 Retracció palpebral
   Ressagament de parpella
   H02.531 Retracció palpebral, parpella superior dreta
   H02.532 Retracció palpebral, parpella inferior dreta
   H02.533 Retracció palpebral, ull dret, parpella no especificada
   H02.534 Retracció palpebral, parpella superior esquerra
   H02.535 Retracció palpebral, parpella inferior esquerra
   H02.536 Retracció palpebral, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.539 Retracció palpebral, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.59 Altres trastorns que afecten la funció de les parpelles

   Reflex de parpelleig deficient
Trastorns sensorials

 H02.6 Xantelasma de parpella
  H02.60 Xantelasma, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.61 Xantelasma, parpella superior dreta
  H02.62 Xantelasma, parpella inferior dreta
  H02.63 Xantelasma, ull dret, parpella no especificada
  H02.64 Xantelasma, parpella superior esquerra
  H02.65 Xantelasma, parpella inferior esquerra
  H02.66 Xantelasma, ull esquerre, parpella no especificada

 H02.7 Altres trastorns degeneratius i trastorns degeneratius no especificats de parpella i àrea
periocular

  H02.70 Trastorns degeneratius no especificats de parpella i àrea periocular
  H02.71 Cloasma de parpella i àrea periocular

   Despigmentació de parpella
Hiperpigmentació de parpella

   H02.711 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella superior
   H02.712 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella inferior
   H02.713 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella no especificada
   H02.714 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella superior
   H02.715 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella inferior
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   H02.716 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella no
especificada

   H02.719 Cloasma de parpella i àrea periocular, ull no especificat, parpella no
especificada

  H02.72 Madarosi de parpella i àrea periocular
   Hipotricosi de parpella
   H02.721 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella superior
   H02.722 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella inferior
   H02.723 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella no especificada
   H02.724 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella superior
   H02.725 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella inferior

   H02.726 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella no
especificada

   H02.729 Madarosi de parpella i àrea periocular, ull no especificat, parpella no
especificada

  H02.73 Vitiligen de parpella i àrea periocular
   Hipopigmentació de parpella
   H02.731 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella superior
   H02.732 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella inferior
   H02.733 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull dret, parpella no especificada
   H02.734 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella superior
   H02.735 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella inferior

   H02.736 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull esquerre, parpella no
especificada

   H02.739 Vitiligen de parpella i àrea periocular, ull no especificat, parpella no
especificada

  H02.79 Altres trastorns degeneratius de parpella i àrea periocular
 H02.8 Altres trastorns especificats de parpella
  H02.81 Cos estrany retingut a la parpella

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de cos estrany retingut (Z18.-)

   
Exclou 1: cos estrany intraocular retingut (H44.6-, H44.7-)

cos estrany superficial a la parpella i l'àrea periocular (S00.25-)
laceració de parpella amb cos estrany (S01.12-)

   H02.811 Cos estrany retingut, parpella superior dreta
   H02.812 Cos estrany retingut, parpella inferior dreta
   H02.813 Cos estrany retingut, ull dret, parpella no especificada
   H02.814 Cos estrany retingut, parpella superior esquerra
   H02.815 Cos estrany retingut, parpella inferior esquerra
   H02.816 Cos estrany retingut, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.819 Cos estrany retingut, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.82 Quists de parpella
   Quist sebaci de parpella
   H02.821 Quists, parpella superior dreta
   H02.822 Quists, parpella inferior dreta
   H02.823 Quists, ull dret, parpella no especificada
   H02.824 Quists, parpella superior esquerra
   H02.825 Quists, parpella inferior esquerra
   H02.826 Quists, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.829 Quists, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.83 Dermatocalàsia de parpella
   H02.831 Dermatocalàsia, parpella superior dreta
   H02.832 Dermatocalàsia, parpella inferior dreta
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   H02.833 Dermatocalàsia, ull dret, parpella no especificada
   H02.834 Dermatocalàsia, parpella superior esquerra
   H02.835 Dermatocalàsia, parpella inferior esquerra
   H02.836 Dermatocalàsia, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.839 Dermatocalàsia, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.84 Edema de parpella
   Hiperèmia de parpella
   H02.841 Edema, parpella superior dreta
   H02.842 Edema, parpella inferior dreta
   H02.843 Edema, ull dret, parpella no especificada
   H02.844 Edema, parpella superior esquerra
   H02.845 Edema, parpella inferior esquerra
   H02.846 Edema, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.849 Edema, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.85 Elefantiasi de parpella
   H02.851 Elefantiasi, parpella superior dreta
   H02.852 Elefantiasi, parpella inferior dreta
   H02.853 Elefantiasi, ull dret, parpella no especificada
   H02.854 Elefantiasi, parpella superior esquerra
   H02.855 Elefantiasi, parpella inferior esquerra
   H02.856 Elefantiasi, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.859 Elefantiasi, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.86 Hipertricosi de parpella
   H02.861 Hipertricosi, parpella superior dreta
   H02.862 Hipertricosi, parpella inferior dreta
   H02.863 Hipertricosi, ull dret, parpella no especificada
   H02.864 Hipertricosi, parpella superior esquerra
   H02.865 Hipertricosi, parpella inferior esquerra
   H02.866 Hipertricosi, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.869 Hipertricosi, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.87 Anomalies vasculars de parpella
   H02.871 Anomalies vasculars, parpella superior dreta
   H02.872 Anomalies vasculars, parpella inferior dreta
   H02.873 Anomalies vasculars, ull dret, parpella no especificada
   H02.874 Anomalies vasculars, parpella superior esquerra
   H02.875 Anomalies vasculars, parpella inferior esquerra
   H02.876 Anomalies vasculars, ull esquerre, parpella no especificada
   H02.879 Anomalies vasculars, ull no especificat, parpella no especificada
  H02.88 Disfunció de la glàndula de Meibom de parpella
   H02.881 Disfunció de la glàndula de Meibom, parpella superior dreta
   H02.882 Disfunció de la glàndula de Meibom, parpella inferior dreta
   H02.883 Disfunció de la glàndula de Meibom, ull dret, parpella no especificada
   H02.884 Disfunció de la glàndula de Meibom, parpella superior esquerra
   H02.885 Disfunció de la glàndula de Meibom, parpella inferior esquerra

   H02.886 Disfunció de la glàndula de Meibom, ull esquerre, parpella no
especificada

   H02.889 Disfunció de la glàndula de Meibom, ull no especificat, parpella no
especificada

   H02.88A Disfunció de la glàndula de Meibom, ull dret, parpelles superior i
inferior

   H02.88B Disfunció de la glàndula de Meibom, ull esquerre, parpelles superior i
inferior
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  H02.89 Altres trastorns especificats de parpella
   Hemorràgia de parpella
 H02.9 Trastorn de parpella no especificat
  Trastorn de parpella NE
H04 Trastorns de l'aparell lacrimal
 Exclou 1: malformacions congènites de l'aparell lacrimal (Q10.4-Q10.6)
 H04.0 Dacrioadenitis
  H04.00 Dacrioadenitis no especificada
   H04.001 Dacrioadenitis no especificada, glàndula lacrimal dreta
   H04.002 Dacrioadenitis no especificada, glàndula lacrimal esquerra
   H04.003 Dacrioadenitis no especificada, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.009 Dacrioadenitis no especificada, glàndula lacrimal no especificada
  H04.01 Dacrioadenitis aguda
   H04.011 Dacrioadenitis aguda, glàndula lacrimal dreta
   H04.012 Dacrioadenitis aguda, glàndula lacrimal esquerra
   H04.013 Dacrioadenitis aguda, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.019 Dacrioadenitis aguda, glàndula lacrimal no especificada
  H04.02 Dacrioadenitis crònica
   H04.021 Dacrioadenitis crònica, glàndula lacrimal dreta
   H04.022 Dacrioadenitis crònica, glàndula lacrimal esquerra
   H04.023 Dacrioadenitis crònica, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.029 Dacrioadenitis crònica, glàndula lacrimal no especificada
  H04.03 Dilatació crònica de glàndula lacrimal
   H04.031 Dilatació crònica, glàndula lacrimal dreta
   H04.032 Dilatació crònica, glàndula lacrimal esquerra
   H04.033 Dilatació crònica, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.039 Dilatació crònica, glàndula lacrimal no especificada
 H04.1 Altres trastorns de glàndula lacrimal
  H04.11 Dacríops
   H04.111 Dacríops, glàndula lacrimal dreta
   H04.112 Dacríops, glàndula lacrimal esquerra
   H04.113 Dacríops, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.119 Dacríops, glàndula lacrimal no especificada
  H04.12 Síndrome de l'ull sec
   Insuficiència de pel·lícula lacrimal NE
   H04.121 Síndrome de l'ull sec, glàndula lacrimal dreta
   H04.122 Síndrome de l'ull sec, glàndula lacrimal esquerra
   H04.123 Síndrome de l'ull sec, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.129 Síndrome de l'ull sec, glàndula lacrimal no especificada
  H04.13 Quist lacrimal
   Degeneració quística lacrimal
   H04.131 Quist lacrimal, glàndula lacrimal dreta
   H04.132 Quist lacrimal, glàndula lacrimal esquerra
   H04.133 Quist lacrimal, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.139 Quist lacrimal, glàndula lacrimal no especificada
  H04.14 Atròfia primària de glàndula lacrimal
   H04.141 Atròfia primària, glàndula lacrimal dreta
   H04.142 Atròfia primària, glàndula lacrimal esquerra
   H04.143 Atròfia primària, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.149 Atròfia primària, glàndula lacrimal no especificada
  H04.15 Atròfia secundària de glàndula lacrimal
   H04.151 Atròfia secundària, glàndula lacrimal dreta
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   H04.152 Atròfia secundària, glàndula lacrimal esquerra
   H04.153 Atròfia secundària, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.159 Atròfia secundària, glàndula lacrimal no especificada
  H04.16 Dislocació de glàndula lacrimal
   H04.161 Dislocació, glàndula lacrimal dreta
   H04.162 Dislocació, glàndula lacrimal esquerra
   H04.163 Dislocació, glàndula lacrimal, bilateral
   H04.169 Dislocació, glàndula lacrimal no especificada
  H04.19 Altres trastorns especificats de glàndula lacrimal
 H04.2 Epífora
  H04.20 Epífora no especificada
   H04.201 Epífora no especificada, costat dret
   H04.202 Epífora no especificada, costat esquerre
   H04.203 Epífora no especificada, bilateral
   H04.209 Epífora no especificada, costat no especificat
  H04.21 Epífora causada per excés de llagrimeig
   H04.211 Epífora causada per excés de llagrimeig, glàndula lacrimal dreta
   H04.212 Epífora causada per excés de llagrimeig, glàndula lacrimal esquerra
   H04.213 Epífora causada per excés de llagrimeig, glàndula lacrimal, bilateral

   H04.219 Epífora causada per excés de llagrimeig, glàndula lacrimal no
especificada

  H04.22 Epífora causada per drenatge insuficient
   H04.221 Epífora causada per drenatge insuficient, costat dret
   H04.222 Epífora causada per drenatge insuficient, costat esquerre
   H04.223 Epífora causada per drenatge insuficient, bilateral
   H04.229 Epífora causada per drenatge insuficient, costat no especificat
 H04.3 Inflamació aguda i no especificada de conductes lacrimals
  Exclou 1: dacriocistitis neonatal (P39.1)
  H04.30 Dacriocistitis no especificada
   H04.301 Dacriocistitis no especificada, conducte lacrimal dret
   H04.302 Dacriocistitis no especificada, conducte lacrimal esquerre
   H04.303 Dacriocistitis no especificada, conducte lacrimal, bilateral
   H04.309 Dacriocistitis no especificada, conducte lacrimal no especificat
  H04.31 Dacriocistitis flegmonosa
   H04.311 Dacriocistitis flegmonosa, conducte lacrimal dret
   H04.312 Dacriocistitis flegmonosa, conducte lacrimal esquerre
   H04.313 Dacriocistitis flegmonosa, conducte lacrimal, bilateral
   H04.319 Dacriocistitis flegmonosa, conducte lacrimal no especificat
  H04.32 Dacriocistitis aguda
   Dacriopericistitis aguda
   H04.321 Dacriocistitis aguda, conducte lacrimal dret
   H04.322 Dacriocistitis aguda, conducte lacrimal esquerre
   H04.323 Dacriocistitis aguda, conducte lacrimal, bilateral
   H04.329 Dacriocistitis aguda, conducte lacrimal no especificat
  H04.33 Canaliculitis lacrimal aguda
   H04.331 Canaliculitis lacrimal aguda, conducte lacrimal dret
   H04.332 Canaliculitis lacrimal aguda, conducte lacrimal esquerre
   H04.333 Canaliculitis lacrimal aguda, conducte lacrimal, bilateral
   H04.339 Canaliculitis lacrimal aguda, conducte lacrimal no especificat
 H04.4 Inflamació crònica de conductes lacrimals
  H04.41 Dacriocistitis crònica
   H04.411 Dacriocistitis crònica, conducte lacrimal dret
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   H04.412 Dacriocistitis crònica, conducte lacrimal esquerre
   H04.413 Dacriocistitis crònica, conducte lacrimal, bilateral
   H04.419 Dacriocistitis crònica, conducte lacrimal no especificat
  H04.42 Canaliculitis lacrimal crònica
   H04.421 Canaliculitis lacrimal crònica, conducte lacrimal dret
   H04.422 Canaliculitis lacrimal crònica, conducte lacrimal esquerre
   H04.423 Canaliculitis lacrimal crònica, conducte lacrimal, bilateral
   H04.429 Canaliculitis lacrimal crònica, conducte lacrimal no especificat
  H04.43 Mucocele lacrimal crònica
   H04.431 Mucocele lacrimal crònica, conducte lacrimal dret
   H04.432 Mucocele lacrimal crònica, conducte lacrimal esquerre
   H04.433 Mucocele lacrimal crònica, conducte lacrimal, bilateral
   H04.439 Mucocele lacrimal crònica, conducte lacrimal no especificat
 H04.5 Estenosi i insuficiència de conductes lacrimals
  H04.51 Dacriòlit
   H04.511 Dacriòlit, conducte lacrimal dret
   H04.512 Dacriòlit, conducte lacrimal esquerre
   H04.513 Dacriòlit, conducte lacrimal, bilateral
   H04.519 Dacriòlit, conducte lacrimal no especificat
  H04.52 Eversió de punt lacrimal
   H04.521 Eversió, punt lacrimal dret
   H04.522 Eversió, punt lacrimal esquerre
   H04.523 Eversió, punt lacrimal, bilateral
   H04.529 Eversió, punt lacrimal no especificat
  H04.53 Obstrucció neonatal de conducte nasolacrimal
   Exclou 1: estenosi i estretor congènites de conducte lacrimal (Q10.5)
   H04.531 Obstrucció neonatal, conducte nasolacrimal dret
   H04.532 Obstrucció neonatal, conducte nasolacrimal esquerre
   H04.533 Obstrucció neonatal, conducte nasolacrimal, bilateral
   H04.539 Obstrucció neonatal, conducte nasolacrimal no especificat
  H04.54 Estenosi de canalicles lacrimals
   H04.541 Estenosi, canalicles lacrimals drets
   H04.542 Estenosi, canalicles lacrimals esquerres
   H04.543 Estenosi, canalicles lacrimals, bilateral
   H04.549 Estenosi, canalicles lacrimals no especificats
  H04.55 Estenosi adquirida de conducte nasolacrimal
   H04.551 Estenosi adquirida, conducte nasolacrimal dret
   H04.552 Estenosi adquirida, conducte nasolacrimal esquerre
   H04.553 Estenosi adquirida, conducte nasolacrimal, bilateral
   H04.559 Estenosi adquirida, conducte nasolacrimal no especificat
  H04.56 Estenosi de punt lacrimal
   H04.561 Estenosi, punt lacrimal dret
   H04.562 Estenosi, punt lacrimal esquerre
   H04.563 Estenosi, punt lacrimal, bilateral
   H04.569 Estenosi, punt lacrimal no especificat
  H04.57 Estenosi de sac lacrimal
   H04.571 Estenosi, sac lacrimal dret
   H04.572 Estenosi, sac lacrimal esquerre
   H04.573 Estenosi, sac lacrimal, bilateral
   H04.579 Estenosi, sac lacrimal no especificat
 H04.6 Altres canvis de conductes lacrimals
  H04.61 Fístula lacrimal
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   H04.611 Fístula lacrimal, conducte lacrimal dret
   H04.612 Fístula lacrimal, conducte lacrimal esquerre
   H04.613 Fístula lacrimal, conducte lacrimal, bilateral
   H04.619 Fístula lacrimal, conducte lacrimal no especificat
  H04.69 Altres canvis de conductes lacrimals
 H04.8 Altres trastorns de l'aparell lacrimal
  H04.81 Granuloma de conductes lacrimals
   H04.811 Granuloma, conducte lacrimal dret
   H04.812 Granuloma, conducte lacrimal esquerre
   H04.813 Granuloma, conducte lacrimal, bilateral
   H04.819 Granuloma, conducte lacrimal no especificat
  H04.89 Altres trastorns de l'aparell lacrimal
 H04.9 Trastorn no especificat de l'aparell lacrimal
H05 Trastorns orbitaris
 Exclou 1: malformació congènita d'òrbita (Q10.7)
 H05.0 Inflamació orbitària aguda
  H05.00 Inflamació orbitària aguda no especificada
  H05.01 Cel·lulitis orbitària
   Abscés orbitari
   H05.011 Cel·lulitis, òrbita dreta
   H05.012 Cel·lulitis, òrbita esquerra
   H05.013 Cel·lulitis, òrbita, bilateral
   H05.019 Cel·lulitis, òrbita no especificada
  H05.02 Osteomielitis orbitària
   H05.021 Osteomielitis, òrbita dreta
   H05.022 Osteomielitis, òrbita esquerra
   H05.023 Osteomielitis, òrbita, bilateral
   H05.029 Osteomielitis, òrbita no especificada
  H05.03 Periostitis orbitària
   H05.031 Periostitis, òrbita dreta
   H05.032 Periostitis, òrbita esquerra
   H05.033 Periostitis, òrbita, bilateral
   H05.039 Periostitis, òrbita no especificada
  H05.04 Tenonitis orbitària
   H05.041 Tenonitis, òrbita dreta
   H05.042 Tenonitis, òrbita esquerra
   H05.043 Tenonitis, òrbita, bilateral
   H05.049 Tenonitis, òrbita no especificada
 H05.1 Trastorns orbitaris inflamatoris crònics
  H05.10 Trastorns orbitaris inflamatoris crònics no especificats
  H05.11 Granuloma orbitari
   Pseudotumor (inflamatori) d'òrbita
   H05.111 Granuloma, òrbita dreta
   H05.112 Granuloma, òrbita esquerra
   H05.113 Granuloma, òrbita, bilateral
   H05.119 Granuloma, òrbita no especificada
  H05.12 Miositis orbitària
   H05.121 Miositis, òrbita dreta
   H05.122 Miositis, òrbita esquerra
   H05.123 Miositis, òrbita, bilateral
   H05.129 Miositis, òrbita no especificada
 H05.2 Afeccions exoftàlmiques

290



  H05.20 Exoftàlmia no especificada
  H05.21 Desplaçament (lateral) de globus ocular
   H05.211 Desplaçament (lateral) de globus ocular, ull dret
   H05.212 Desplaçament (lateral) de globus ocular, ull esquerre
   H05.213 Desplaçament (lateral) de globus ocular, bilateral
   H05.219 Desplaçament (lateral) de globus ocular, ull no especificat
  H05.22 Edema orbitari
   Congestió orbitària
   H05.221 Edema, òrbita dreta
   H05.222 Edema, òrbita esquerra
   H05.223 Edema, òrbita, bilateral
   H05.229 Edema, òrbita no especificada
  H05.23 Hemorràgia orbitària
   H05.231 Hemorràgia, òrbita dreta
   H05.232 Hemorràgia, òrbita esquerra
   H05.233 Hemorràgia, òrbita, bilateral
   H05.239 Hemorràgia, òrbita no especificada
  H05.24 Exoftàlmia permanent
   H05.241 Exoftàlmia permanent, ull dret
   H05.242 Exoftàlmia permanent, ull esquerre
   H05.243 Exoftàlmia permanent, bilateral
   H05.249 Exoftàlmia permanent, ull no especificat
  H05.25 Exoftàlmia intermitent
   H05.251 Exoftàlmia intermitent, ull dret
   H05.252 Exoftàlmia intermitent, ull esquerre
   H05.253 Exoftàlmia intermitent, bilateral
   H05.259 Exoftàlmia intermitent, ull no especificat
  H05.26 Exoftàlmia pulsativa
   H05.261 Exoftàlmia pulsativa, ull dret
   H05.262 Exoftàlmia pulsativa, ull esquerre
   H05.263 Exoftàlmia pulsativa, bilateral
   H05.269 Exoftàlmia pulsativa, ull no especificat
 H05.3 Deformitat orbitària

  Exclou 1: deformitat orbitària congènita (Q10.7)
hipertelorisme (Q75.2)

  H05.30 Deformitat orbitària no especificada
  H05.31 Atròfia orbitària
   H05.311 Atròfia, òrbita dreta
   H05.312 Atròfia, òrbita esquerra
   H05.313 Atròfia, òrbita, bilateral
   H05.319 Atròfia, òrbita no especificada
  H05.32 Deformitat orbitària causada per osteopatia

   Codifiqueu
també:

l'osteopatia associada

   H05.321 Deformitat causada per osteopatia, òrbita dreta
   H05.322 Deformitat causada per osteopatia, òrbita esquerra
   H05.323 Deformitat causada per osteopatia, òrbita, bilateral
   H05.329 Deformitat causada per osteopatia, òrbita no especificada
  H05.33 Deformitat orbitària causada per traumatisme o cirurgia
   H05.331 Deformitat causada per traumatisme o cirurgia, òrbita dreta
   H05.332 Deformitat causada per traumatisme o cirurgia, òrbita esquerra
   H05.333 Deformitat causada per traumatisme o cirurgia, òrbita, bilateral
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   H05.339 Deformitat causada per traumatisme o cirurgia, òrbita no especificada
  H05.34 Dilatació orbitària
   H05.341 Dilatació, òrbita dreta
   H05.342 Dilatació, òrbita esquerra
   H05.343 Dilatació, òrbita, bilateral
   H05.349 Dilatació, òrbita no especificada
  H05.35 Exostosi orbitària
   H05.351 Exostosi, òrbita dreta
   H05.352 Exostosi, òrbita esquerra
   H05.353 Exostosi, òrbita, bilateral
   H05.359 Exostosi, òrbita no especificada
 H05.4 Enoftàlmia
  H05.40 Enoftàlmia no especificada
   H05.401 Enoftàlmia no especificada, ull dret
   H05.402 Enoftàlmia no especificada, ull esquerre
   H05.403 Enoftàlmia no especificada, bilateral
   H05.409 Enoftàlmia no especificada, ull no especificat
  H05.41 Enoftàlmia causada per atròfia de teixit orbitari
   H05.411 Enoftàlmia causada per atròfia de teixit orbitari, ull dret
   H05.412 Enoftàlmia causada per atròfia de teixit orbitari, ull esquerre
   H05.413 Enoftàlmia causada per atròfia de teixit orbitari, bilateral
   H05.419 Enoftàlmia causada per atròfia de teixit orbitari, ull no especificat
  H05.42 Enoftàlmia causada per traumatisme o cirurgia
   H05.421 Enoftàlmia causada per traumatisme o cirurgia, ull dret
   H05.422 Enoftàlmia causada per traumatisme o cirurgia, ull esquerre
   H05.423 Enoftàlmia causada per traumatisme o cirurgia, bilateral
   H05.429 Enoftàlmia causada per traumatisme o cirurgia, ull no especificat
 H05.5 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant a l'òrbita
  Cos estrany retrobulbar

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de cos estrany retingut (Z18.-)

  Exclou 1: ferida penetrant actual a l'òrbita (S05.4-)

  Exclou 2: cos estrany intraocular retingut (H44.6-, H44.7-)
cos estrany retingut a la parpella (H02.81-)

  H05.50 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant, òrbita no especificada
  H05.51 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant, òrbita dreta
  H05.52 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant, òrbita esquerra
  H05.53 Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant, òrbita, bilateral
 H05.8 Altres trastorns orbitaris
  H05.81 Quist orbitari
   Encefalocele orbitària
   H05.811 Quist, òrbita dreta
   H05.812 Quist, òrbita esquerra
   H05.813 Quist, òrbita, bilateral
   H05.819 Quist, òrbita no especificada
  H05.82 Miopatia de músculs extraoculars
   H05.821 Miopatia de músculs extraoculars, òrbita dreta
   H05.822 Miopatia de músculs extraoculars, òrbita esquerra
   H05.823 Miopatia de músculs extraoculars, bilateral
   H05.829 Miopatia de músculs extraoculars, òrbita no especificada
  H05.89 Altres trastorns orbitaris
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 H05.9 Trastorn orbitari no especificat
Trastorns de la conjuntiva (H10-H11)
H10 Conjuntivitis
 Exclou 1: queratoconjuntivitis (H16.2-)
 H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta
  H10.01 Conjuntivitis fol·licular aguda
   H10.011 Conjuntivitis fol·licular aguda, ull dret
   H10.012 Conjuntivitis fol·licular aguda, ull esquerre
   H10.013 Conjuntivitis fol·licular aguda, bilateral
   H10.019 Conjuntivitis fol·licular aguda, ull no especificat
  H10.02 Altres tipus de conjuntivitis mucopurulenta
   H10.021 Altres tipus de conjuntivitis mucopurulenta, ull dret
   H10.022 Altres tipus de conjuntivitis mucopurulenta, ull esquerre
   H10.023 Altres tipus de conjuntivitis mucopurulenta, bilateral
   H10.029 Altres tipus de conjuntivitis mucopurulenta, ull no especificat
 H10.1 Conjuntivitis atòpica aguda
  Conjuntivitis papil·lar aguda
  H10.10 Conjuntivitis atòpica aguda, ull no especificat
  H10.11 Conjuntivitis atòpica aguda, ull dret
  H10.12 Conjuntivitis atòpica aguda, ull esquerre
  H10.13 Conjuntivitis atòpica aguda, bilateral
 H10.2 Altres tipus de conjuntivitis aguda
  H10.21 Conjuntivitis tòxica aguda
   Conjuntivitis química aguda

   Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

   Exclou 1: cremada i corrosió d'ull i annexos oculars (T26.-)
   H10.211 Conjuntivitis tòxica aguda, ull dret
   H10.212 Conjuntivitis tòxica aguda, ull esquerre
   H10.213 Conjuntivitis tòxica aguda, bilateral
   H10.219 Conjuntivitis tòxica aguda, ull no especificat
  H10.22 Conjuntivitis pseudomembranosa
   H10.221 Conjuntivitis pseudomembranosa, ull dret
   H10.222 Conjuntivitis pseudomembranosa, ull esquerre
   H10.223 Conjuntivitis pseudomembranosa, bilateral
   H10.229 Conjuntivitis pseudomembranosa, ull no especificat
  H10.23 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica
   Exclou 1: conjuntivitis vírica (B30.-)
   H10.231 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica, ull dret
   H10.232 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica, ull esquerre
   H10.233 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica, bilateral
   H10.239 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica, ull no especificat
 H10.3 Conjuntivitis aguda no especificada
  Exclou 1: oftàlmia neonatal NE (P39.1)
  H10.30 Conjuntivitis aguda no especificada, ull no especificat
  H10.31 Conjuntivitis aguda no especificada, ull dret
  H10.32 Conjuntivitis aguda no especificada, ull esquerre
  H10.33 Conjuntivitis aguda no especificada, bilateral
 H10.4 Conjuntivitis crònica
  H10.40 Conjuntivitis crònica no especificada
   H10.401 Conjuntivitis crònica no especificada, ull dret
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   H10.402 Conjuntivitis crònica no especificada, ull esquerre
   H10.403 Conjuntivitis crònica no especificada, bilateral
   H10.409 Conjuntivitis crònica no especificada, ull no especificat
  H10.41 Conjuntivitis papil·lar gegant crònica
   H10.411 Conjuntivitis papil·lar gegant crònica, ull dret
   H10.412 Conjuntivitis papil·lar gegant crònica, ull esquerre
   H10.413 Conjuntivitis papil·lar gegant crònica, bilateral
   H10.419 Conjuntivitis papil·lar gegant crònica, ull no especificat
  H10.42 Conjuntivitis crònica simple
   H10.421 Conjuntivitis crònica simple, ull dret
   H10.422 Conjuntivitis crònica simple, ull esquerre
   H10.423 Conjuntivitis crònica simple, bilateral
   H10.429 Conjuntivitis crònica simple, ull no especificat
  H10.43 Conjuntivitis fol·licular crònica
   H10.431 Conjuntivitis fol·licular crònica, ull dret
   H10.432 Conjuntivitis fol·licular crònica, ull esquerre
   H10.433 Conjuntivitis fol·licular crònica, bilateral
   H10.439 Conjuntivitis fol·licular crònica, ull no especificat
  H10.44 Conjuntivitis primaveral

   Exclou 1: queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia
(H16.26-)

  H10.45 Altres tipus de conjuntivitis al·lèrgica crònica
 H10.5 Blefaroconjuntivitis
  H10.50 Blefaroconjuntivitis no especificada
   H10.501 Blefaroconjuntivitis no especificada, ull dret
   H10.502 Blefaroconjuntivitis no especificada, ull esquerre
   H10.503 Blefaroconjuntivitis no especificada, bilateral
   H10.509 Blefaroconjuntivitis no especificada, ull no especificat
  H10.51 Conjuntivitis llenyosa

   Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent, si es coneix, com ara:
deficiència de plasminogen (E88.02)

   H10.511 Conjuntivitis llenyosa, ull dret
   H10.512 Conjuntivitis llenyosa, ull esquerre
   H10.513 Conjuntivitis llenyosa, bilateral
   H10.519 Conjuntivitis llenyosa, ull no especificat
  H10.52 Blefaroconjuntivitis angular
   H10.521 Blefaroconjuntivitis angular, ull dret
   H10.522 Blefaroconjuntivitis angular, ull esquerre
   H10.523 Blefaroconjuntivitis angular, bilateral
   H10.529 Blefaroconjuntivitis angular, ull no especificat
  H10.53 Blefaroconjuntivitis de contacte
   H10.531 Blefaroconjuntivitis de contacte, ull dret
   H10.532 Blefaroconjuntivitis de contacte, ull esquerre
   H10.533 Blefaroconjuntivitis de contacte, bilateral
   H10.539 Blefaroconjuntivitis de contacte, ull no especificat
 H10.8 Altres tipus de conjuntivitis
  H10.81 Pingüeculitis
   Exclou 1: pingüècula (H11.15-)
   H10.811 Pingüeculitis, ull dret
   H10.812 Pingüeculitis, ull esquerre
   H10.813 Pingüeculitis, bilateral
   H10.819 Pingüeculitis, ull no especificat
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  H10.82 Conjuntivitis rosàcia

   Codifiqueu
primer:

la dermatitis rosàcia subjacent (L71.-)

   H10.821 Conjuntivitis rosàcia, ull dret
   H10.822 Conjuntivitis rosàcia, ull esquerre
   H10.823 Conjuntivitis rosàcia, bilateral
   H10.829 Conjuntivitis rosàcia, ull no especificat
  H10.89 Altres tipus de conjuntivitis
 H10.9 Conjuntivitis no especificada
H11 Altres trastorns de conjuntiva
 Exclou 1: queratoconjuntivitis (H16.2-)
 H11.0 Pterigi ocular
  Exclou 1: pseudopterigi (H11.81-)
  H11.00 Pterigi ocular no especificat
   H11.001 Pterigi no especificat, ull dret
   H11.002 Pterigi no especificat, ull esquerre
   H11.003 Pterigi no especificat, ull, bilateral
   H11.009 Pterigi no especificat, ull no especificat
  H11.01 Pterigi amiloidal
   H11.011 Pterigi amiloidal, ull dret
   H11.012 Pterigi amiloidal, ull esquerre
   H11.013 Pterigi amiloidal, ull, bilateral
   H11.019 Pterigi amiloidal, ull no especificat
  H11.02 Pterigi ocular central
   H11.021 Pterigi central, ull dret
   H11.022 Pterigi central, ull esquerre
   H11.023 Pterigi central, ull, bilateral
   H11.029 Pterigi central, ull no especificat
  H11.03 Pterigi ocular doble
   H11.031 Pterigi doble, ull dret
   H11.032 Pterigi doble, ull esquerre
   H11.033 Pterigi doble, ull, bilateral
   H11.039 Pterigi doble, ull no especificat
  H11.04 Pterigi ocular perifèric estacionari
   H11.041 Pterigi perifèric estacionari, ull dret
   H11.042 Pterigi perifèric estacionari, ull esquerre
   H11.043 Pterigi perifèric estacionari, bilateral
   H11.049 Pterigi perifèric estacionari, ull no especificat
  H11.05 Pterigi ocular perifèric progressiu
   H11.051 Pterigi perifèric progressiu, ull dret
   H11.052 Pterigi perifèric progressiu, ull esquerre
   H11.053 Pterigi perifèric progressiu, bilateral
   H11.059 Pterigi perifèric progressiu, ull no especificat
  H11.06 Pterigi ocular recidivant
   H11.061 Pterigi recidivant, ull dret
   H11.062 Pterigi recidivant, ull esquerre
   H11.063 Pterigi recidivant, ull, bilateral
   H11.069 Pterigi recidivant, ull no especificat
 H11.1 Degeneracions i dipòsits conjuntivals
  Exclou 2: pseudopterigi (H11.81)
  H11.10 Degeneracions conjuntivals no especificades
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  H11.11 Dipòsits conjuntivals
   H11.111 Dipòsits conjuntivals, ull dret
   H11.112 Dipòsits conjuntivals, ull esquerre
   H11.113 Dipòsits conjuntivals, bilateral
   H11.119 Dipòsits conjuntivals, ull no especificat
  H11.12 Concrecions conjuntivals
   H11.121 Concrecions conjuntivals, ull dret
   H11.122 Concrecions conjuntivals, ull esquerre
   H11.123 Concrecions conjuntivals, bilateral
   H11.129 Concrecions conjuntivals, ull no especificat
  H11.13 Pigmentacions conjuntivals
   Argirosi conjuntival [argíria]
   H11.131 Pigmentacions conjuntivals, ull dret
   H11.132 Pigmentacions conjuntivals, ull esquerre
   H11.133 Pigmentacions conjuntivals, bilateral
   H11.139 Pigmentacions conjuntivals, ull no especificat
  H11.14 Xerosi conjuntival no especificada
   Exclou 1: xerosi conjuntival causada per carència de vitamina A (E50.0, E50.1)
   H11.141 Xerosi conjuntival no especificada, ull dret
   H11.142 Xerosi conjuntival no especificada, ull esquerre
   H11.143 Xerosi conjuntival no especificada, bilateral
   H11.149 Xerosi conjuntival no especificada, ull no especificat
  H11.15 Pingüècula
   Exclou 1: pingüeculitis (H10.81-)
   H11.151 Pingüècula, ull dret
   H11.152 Pingüècula, ull esquerre
   H11.153 Pingüècula, bilateral
   H11.159 Pingüècula, ull no especificat
 H11.2 Cicatrius conjuntivals
  H11.21 Adherències i filaments (localitzats) de conjuntiva
   H11.211 Adherències i filaments (localitzats) de conjuntiva, ull dret
   H11.212 Adherències i filaments (localitzats) de conjuntiva, ull esquerre
   H11.213 Adherències i filaments (localitzats) de conjuntiva, bilateral
   H11.219 Adherències i filaments (localitzats) de conjuntiva, ull no especificat
  H11.22 Granuloma conjuntival
   H11.221 Granuloma conjuntival, ull dret
   H11.222 Granuloma conjuntival, ull esquerre
   H11.223 Granuloma conjuntival, bilateral
   H11.229 Granuloma conjuntival, ull no especificat
  H11.23 Simblèfaron
   H11.231 Simblèfaron, ull dret
   H11.232 Simblèfaron, ull esquerre
   H11.233 Simblèfaron, bilateral
   H11.239 Simblèfaron, ull no especificat
  H11.24 Cicatrització de conjuntiva
   H11.241 Cicatrització de conjuntiva, ull dret
   H11.242 Cicatrització de conjuntiva, ull esquerre
   H11.243 Cicatrització de conjuntiva, bilateral
   H11.249 Cicatrització de conjuntiva, ull no especificat
 H11.3 Hemorràgia conjuntival
  Hemorràgia subconjuntival
  H11.30 Hemorràgia conjuntival, ull no especificat
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  H11.31 Hemorràgia conjuntival, ull dret
  H11.32 Hemorràgia conjuntival, ull esquerre
  H11.33 Hemorràgia conjuntival, bilateral
 H11.4 Altres trastorns i quists vasculars conjuntivals
  H11.41 Anomalies vasculars de conjuntiva
   Aneurisma de la conjuntiva
   H11.411 Anomalies vasculars de conjuntiva, ull dret
   H11.412 Anomalies vasculars de conjuntiva, ull esquerre
   H11.413 Anomalies vasculars de conjuntiva, bilateral
   H11.419 Anomalies vasculars de conjuntiva, ull no especificat
  H11.42 Edema conjuntival
   H11.421 Edema conjuntival, ull dret
   H11.422 Edema conjuntival, ull esquerre
   H11.423 Edema conjuntival, bilateral
   H11.429 Edema conjuntival, ull no especificat
  H11.43 Hiperèmia conjuntival
   H11.431 Hiperèmia conjuntival, ull dret
   H11.432 Hiperèmia conjuntival, ull esquerre
   H11.433 Hiperèmia conjuntival, bilateral
   H11.439 Hiperèmia conjuntival, ull no especificat
  H11.44 Quists conjuntivals
   H11.441 Quists conjuntivals, ull dret
   H11.442 Quists conjuntivals, ull esquerre
   H11.443 Quists conjuntivals, bilateral
   H11.449 Quists conjuntivals, ull no especificat
 H11.8 Altres trastorns especificats de conjuntiva
  H11.81 Pseudopterigi de conjuntiva
   H11.811 Pseudopterigi de conjuntiva, ull dret
   H11.812 Pseudopterigi de conjuntiva, ull esquerre
   H11.813 Pseudopterigi de conjuntiva, bilateral
   H11.819 Pseudopterigi de conjuntiva, ull no especificat
  H11.82 Conjuntivocalàsia
   H11.821 Conjuntivocalàsia, ull dret
   H11.822 Conjuntivocalàsia, ull esquerre
   H11.823 Conjuntivocalàsia, bilateral
   H11.829 Conjuntivocalàsia, ull no especificat
  H11.89 Altres trastorns especificats de conjuntiva
 H11.9 Trastorn no especificat de conjuntiva
Trastorns de l'escleròtica, la còrnia, l'iris i el cos ciliar (H15-H22)
H15 Trastorns d'escleròtica
 H15.0 Escleritis
  H15.00 Escleritis no especificada
   H15.001 Escleritis no especificada, ull dret
   H15.002 Escleritis no especificada, ull esquerre
   H15.003 Escleritis no especificada, bilateral
   H15.009 Escleritis no especificada, ull no especificat
  H15.01 Escleritis anterior
   H15.011 Escleritis anterior, ull dret
   H15.012 Escleritis anterior, ull esquerre
   H15.013 Escleritis anterior, bilateral
   H15.019 Escleritis anterior, ull no especificat
  H15.02 Escleritis carnosa
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   H15.021 Escleritis carnosa, ull dret
   H15.022 Escleritis carnosa, ull esquerre
   H15.023 Escleritis carnosa, bilateral
   H15.029 Escleritis carnosa, ull no especificat
  H15.03 Escleritis posterior
   Esclerotenonitis
   H15.031 Escleritis posterior, ull dret
   H15.032 Escleritis posterior, ull esquerre
   H15.033 Escleritis posterior, bilateral
   H15.039 Escleritis posterior, ull no especificat
  H15.04 Escleritis amb afectació corneal
   H15.041 Escleritis amb afectació corneal, ull dret
   H15.042 Escleritis amb afectació corneal, ull esquerre
   H15.043 Escleritis amb afectació corneal, bilateral
   H15.049 Escleritis amb afectació corneal, ull no especificat
  H15.05 Escleromalàcia perforant
   H15.051 Escleromalàcia perforant, ull dret
   H15.052 Escleromalàcia perforant, ull esquerre
   H15.053 Escleromalàcia perforant, bilateral
   H15.059 Escleromalàcia perforant, ull no especificat
  H15.09 Altres tipus d'escleritis
   Abscés escleròtic
   H15.091 Altres tipus d'escleritis, ull dret
   H15.092 Altres tipus d'escleritis, ull esquerre
   H15.093 Altres tipus d'escleritis, bilateral
   H15.099 Altres tipus d'escleritis, ull no especificat
 H15.1 Epiescleritis
  H15.10 Epiescleritis no especificada
   H15.101 Epiescleritis no especificada, ull dret
   H15.102 Epiescleritis no especificada, ull esquerre
   H15.103 Epiescleritis no especificada, bilateral
   H15.109 Epiescleritis no especificada, ull no especificat
  H15.11 Epiescleritis periòdica fugaç
   H15.111 Epiescleritis periòdica fugaç, ull dret
   H15.112 Epiescleritis periòdica fugaç, ull esquerre
   H15.113 Epiescleritis periòdica fugaç, bilateral
   H15.119 Epiescleritis periòdica fugaç, ull no especificat
  H15.12 Epiescleritis nodular
   H15.121 Epiescleritis nodular, ull dret
   H15.122 Epiescleritis nodular, ull esquerre
   H15.123 Epiescleritis nodular, bilateral
   H15.129 Epiescleritis nodular, ull no especificat
 H15.8 Altres trastorns d'escleròtica

  Exclou 2: escleròtica blava (Q13.5)
miopia degenerativa (H44.2-)

  H15.81 Estafiloma equatorial
   H15.811 Estafiloma equatorial, ull dret
   H15.812 Estafiloma equatorial, ull esquerre
   H15.813 Estafiloma equatorial, bilateral
   H15.819 Estafiloma equatorial, ull no especificat
  H15.82 Estafiloma anterior localitzat
   H15.821 Estafiloma anterior localitzat, ull dret
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   H15.822 Estafiloma anterior localitzat, ull esquerre
   H15.823 Estafiloma anterior localitzat, bilateral
   H15.829 Estafiloma anterior localitzat, ull no especificat
  H15.83 Estafiloma posterior
   H15.831 Estafiloma posterior, ull dret
   H15.832 Estafiloma posterior, ull esquerre
   H15.833 Estafiloma posterior, bilateral
   H15.839 Estafiloma posterior, ull no especificat
  H15.84 Èctasi escleral
   H15.841 Èctasi escleral, ull dret
   H15.842 Èctasi escleral, ull esquerre
   H15.843 Èctasi escleral, bilateral
   H15.849 Èctasi escleral, ull no especificat
  H15.85 Estafiloma anular
   H15.851 Estafiloma anular, ull dret
   H15.852 Estafiloma anular, ull esquerre
   H15.853 Estafiloma anular, bilateral
   H15.859 Estafiloma anular, ull no especificat
  H15.89 Altres trastorns d'escleròtica
 H15.9 Trastorn no especificat d'escleròtica
H16 Queratitis
 H16.0 Úlcera corneal
  H16.00 Úlcera corneal no especificada
   H16.001 Úlcera corneal no especificada, ull dret
   H16.002 Úlcera corneal no especificada, ull esquerre
   H16.003 Úlcera corneal no especificada, bilateral
   H16.009 Úlcera corneal no especificada, ull no especificat
  H16.01 Úlcera corneal central
   H16.011 Úlcera corneal central, ull dret
   H16.012 Úlcera corneal central, ull esquerre
   H16.013 Úlcera corneal central, bilateral
   H16.019 Úlcera corneal central, ull no especificat
  H16.02 Úlcera corneal anular
   H16.021 Úlcera corneal anular, ull dret
   H16.022 Úlcera corneal anular, ull esquerre
   H16.023 Úlcera corneal anular, bilateral
   H16.029 Úlcera corneal anular, ull no especificat
  H16.03 Úlcera corneal amb hipopi
   H16.031 Úlcera corneal amb hipopi, ull dret
   H16.032 Úlcera corneal amb hipopi, ull esquerre
   H16.033 Úlcera corneal amb hipopi, bilateral
   H16.039 Úlcera corneal amb hipopi, ull no especificat
  H16.04 Úlcera corneal marginal
   H16.041 Úlcera corneal marginal, ull dret
   H16.042 Úlcera corneal marginal, ull esquerre
   H16.043 Úlcera corneal marginal, bilateral
   H16.049 Úlcera corneal marginal, ull no especificat
  H16.05 Úlcera corneal de Mooren
   H16.051 Úlcera corneal de Mooren, ull dret
   H16.052 Úlcera corneal de Mooren, ull esquerre
   H16.053 Úlcera corneal de Mooren, bilateral
   H16.059 Úlcera corneal de Mooren, ull no especificat
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  H16.06 Úlcera corneal micòtica
   H16.061 Úlcera corneal micòtica, ull dret
   H16.062 Úlcera corneal micòtica, ull esquerre
   H16.063 Úlcera corneal micòtica, bilateral
   H16.069 Úlcera corneal micòtica, ull no especificat
  H16.07 Úlcera corneal perforada
   H16.071 Úlcera corneal perforada, ull dret
   H16.072 Úlcera corneal perforada, ull esquerre
   H16.073 Úlcera corneal perforada, bilateral
   H16.079 Úlcera corneal perforada, ull no especificat
 H16.1 Altres queratitis superficials i queratitis superficials no especificades sense conjuntivitis
  H16.10 Queratitis superficial no especificada
   H16.101 Queratitis superficial no especificada, ull dret
   H16.102 Queratitis superficial no especificada, ull esquerre
   H16.103 Queratitis superficial no especificada, bilateral
   H16.109 Queratitis superficial no especificada, ull no especificat
  H16.11 Queratitis macular

   

Queratitis areolar
Queratitis nummular
Queratitis estrellada
Queratitis estriada

   H16.111 Queratitis macular, ull dret
   H16.112 Queratitis macular, ull esquerre
   H16.113 Queratitis macular, bilateral
   H16.119 Queratitis macular, ull no especificat
  H16.12 Queratitis filamentosa
   H16.121 Queratitis filamentosa, ull dret
   H16.122 Queratitis filamentosa, ull esquerre
   H16.123 Queratitis filamentosa, bilateral
   H16.129 Queratitis filamentosa, ull no especificat
  H16.13 Fotoqueratitis

   Ceguesa de la neu
Queratitis dels soldadors

   H16.131 Fotoqueratitis, ull dret
   H16.132 Fotoqueratitis, ull esquerre
   H16.133 Fotoqueratitis, bilateral
   H16.139 Fotoqueratitis, ull no especificat
  H16.14 Queratitis puntejada
   H16.141 Queratitis puntejada, ull dret
   H16.142 Queratitis puntejada, ull esquerre
   H16.143 Queratitis puntejada, bilateral
   H16.149 Queratitis puntejada, ull no especificat
 H16.2 Queratoconjuntivitis
  H16.20 Queratoconjuntivitis no especificada
   Queratitis superficial amb conjuntivitis NE
   H16.201 Queratoconjuntivitis no especificada, ull dret
   H16.202 Queratoconjuntivitis no especificada, ull esquerre
   H16.203 Queratoconjuntivitis no especificada, bilateral
   H16.209 Queratoconjuntivitis no especificada, ull no especificat
  H16.21 Queratoconjuntivitis causada per exposició
   H16.211 Queratoconjuntivitis causada per exposició, ull dret
   H16.212 Queratoconjuntivitis causada per exposició, ull esquerre
   H16.213 Queratoconjuntivitis causada per exposició, bilateral
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   H16.219 Queratoconjuntivitis causada per exposició, ull no especificat
  H16.22 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren
   Exclou 1: síndrome de Sjögren (M35.01)
   H16.221 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren, ull dret

   H16.222 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren, ull
esquerre

   H16.223 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren, bilateral

   H16.229 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren, ull no
especificat

  H16.23 Queratoconjuntivitis neurotròfica
   H16.231 Queratoconjuntivitis neurotròfica, ull dret
   H16.232 Queratoconjuntivitis neurotròfica, ull esquerre
   H16.233 Queratoconjuntivitis neurotròfica, bilateral
   H16.239 Queratoconjuntivitis neurotròfica, ull no especificat
  H16.24 Oftàlmia nodular
   H16.241 Oftàlmia nodular, ull dret
   H16.242 Oftàlmia nodular, ull esquerre
   H16.243 Oftàlmia nodular, bilateral
   H16.249 Oftàlmia nodular, ull no especificat
  H16.25 Queratoconjuntivitis flictenular
   H16.251 Queratoconjuntivitis flictenular, ull dret
   H16.252 Queratoconjuntivitis flictenular, ull esquerre
   H16.253 Queratoconjuntivitis flictenular, bilateral
   H16.259 Queratoconjuntivitis flictenular, ull no especificat
  H16.26 Queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia
   Exclou 1: conjuntivitis primaveral sense afectació de limbe i còrnia (H10.44)
   H16.261 Queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia, ull dret

   H16.262 Queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia, ull
esquerre

   H16.263 Queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia,
bilateral

   H16.269 Queratoconjuntivitis primaveral amb afectació de limbe i còrnia, ull no
especificat

  H16.29 Altres tipus de queratoconjuntivitis
   H16.291 Altres tipus de queratoconjuntivitis, ull dret
   H16.292 Altres tipus de queratoconjuntivitis, ull esquerre
   H16.293 Altres tipus de queratoconjuntivitis, bilateral
   H16.299 Altres tipus de queratoconjuntivitis, ull no especificat
 H16.3 Queratitis intersticial i profunda
  H16.30 Queratitis intersticial no especificada
   H16.301 Queratitis intersticial no especificada, ull dret
   H16.302 Queratitis intersticial no especificada, ull esquerre
   H16.303 Queratitis intersticial no especificada, bilateral
   H16.309 Queratitis intersticial no especificada, ull no especificat
  H16.31 Abscés corneal
   H16.311 Abscés corneal, ull dret
   H16.312 Abscés corneal, ull esquerre
   H16.313 Abscés corneal, bilateral
   H16.319 Abscés corneal, ull no especificat
  H16.32 Queratitis intersticial difusa
   Síndrome de Cogan
   H16.321 Queratitis intersticial difusa, ull dret
   H16.322 Queratitis intersticial difusa, ull esquerre
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   H16.323 Queratitis intersticial difusa, bilateral
   H16.329 Queratitis intersticial difusa, ull no especificat
  H16.33 Queratitis esclerosant
   H16.331 Queratitis esclerosant, ull dret
   H16.332 Queratitis esclerosant, ull esquerre
   H16.333 Queratitis esclerosant, bilateral
   H16.339 Queratitis esclerosant, ull no especificat
  H16.39 Altres tipus de queratitis intersticial i profunda
   H16.391 Altres tipus de queratitis intersticial i profunda, ull dret
   H16.392 Altres tipus de queratitis intersticial i profunda, ull esquerre
   H16.393 Altres tipus de queratitis intersticial i profunda, bilateral
   H16.399 Altres tipus de queratitis intersticial i profunda, ull no especificat
 H16.4 Neovascularització corneal
  H16.40 Neovascularització corneal no especificada
   H16.401 Neovascularització corneal no especificada, ull dret
   H16.402 Neovascularització corneal no especificada, ull esquerre
   H16.403 Neovascularització corneal no especificada, bilateral
   H16.409 Neovascularització corneal no especificada, ull no especificat
  H16.41 Vasos fantasmes (corneals)
   H16.411 Vasos fantasmes (corneals), ull dret
   H16.412 Vasos fantasmes (corneals), ull esquerre
   H16.413 Vasos fantasmes (corneals), bilateral
   H16.419 Vasos fantasmes (corneals), ull no especificat
  H16.42 Pannus (corneal)
   H16.421 Pannus (corneal), ull dret
   H16.422 Pannus (corneal), ull esquerre
   H16.423 Pannus (corneal), bilateral
   H16.429 Pannus (corneal), ull no especificat
  H16.43 Vascularització localitzada de còrnia
   H16.431 Vascularització localitzada de còrnia, ull dret
   H16.432 Vascularització localitzada de còrnia, ull esquerre
   H16.433 Vascularització localitzada de còrnia, bilateral
   H16.439 Vascularització localitzada de còrnia, ull no especificat
  H16.44 Vascularització profunda de còrnia
   H16.441 Vascularització profunda de còrnia, ull dret
   H16.442 Vascularització profunda de còrnia, ull esquerre
   H16.443 Vascularització profunda de còrnia, bilateral
   H16.449 Vascularització profunda de còrnia, ull no especificat
 H16.8 Altres tipus de queratitis
 H16.9 Queratitis no especificada
H17 Cicatrius i opacitats corneals
 H17.0 Leucoma adherent
  H17.00 Leucoma adherent, ull no especificat
  H17.01 Leucoma adherent, ull dret
  H17.02 Leucoma adherent, ull esquerre
  H17.03 Leucoma adherent, bilateral
 H17.1 Opacitat central de còrnia
  H17.10 Opacitat central de còrnia, ull no especificat
  H17.11 Opacitat central de còrnia, ull dret
  H17.12 Opacitat central de còrnia, ull esquerre
  H17.13 Opacitat central de còrnia, bilateral
 H17.8 Altres tipus de cicatriu i opacitat corneals
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  H17.81 Opacitat menor de còrnia
   Nèbula corneal
   H17.811 Opacitat menor de còrnia, ull dret
   H17.812 Opacitat menor de còrnia, ull esquerre
   H17.813 Opacitat menor de còrnia, bilateral
   H17.819 Opacitat menor de còrnia, ull no especificat
  H17.82 Opacitat perifèrica de còrnia
   H17.821 Opacitat perifèrica de còrnia, ull dret
   H17.822 Opacitat perifèrica de còrnia, ull esquerre
   H17.823 Opacitat perifèrica de còrnia, bilateral
   H17.829 Opacitat perifèrica de còrnia, ull no especificat
  H17.89 Altres tipus de cicatriu i opacitat corneals
 H17.9 Cicatriu i opacitat corneals no especificades
H18 Altres trastorns de còrnia
 H18.0 Pigmentacions i dipòsits corneals
  H18.00 Dipòsit corneal no especificat
   H18.001 Dipòsit corneal no especificat, ull dret
   H18.002 Dipòsit corneal no especificat, ull esquerre
   H18.003 Dipòsit corneal no especificat, bilateral
   H18.009 Dipòsit corneal no especificat, ull no especificat
  H18.01 Pigmentacions corneals anteriors
   Línia d'Stähli
   H18.011 Pigmentacions corneals anteriors, ull dret
   H18.012 Pigmentacions corneals anteriors, ull esquerre
   H18.013 Pigmentacions corneals anteriors, bilateral
   H18.019 Pigmentacions corneals anteriors, ull no especificat
  H18.02 Dipòsits corneals argèntics
   H18.021 Dipòsits corneals argèntics, ull dret
   H18.022 Dipòsits corneals argèntics, ull esquerre
   H18.023 Dipòsits corneals argèntics, bilateral
   H18.029 Dipòsits corneals argèntics, ull no especificat
  H18.03 Dipòsits corneals en trastorns metabòlics

   Codifiqueu
també:

el trastorn metabòlic associat

   H18.031 Dipòsits corneals en trastorns metabòlics, ull dret
   H18.032 Dipòsits corneals en trastorns metabòlics, ull esquerre
   H18.033 Dipòsits corneals en trastorns metabòlics, bilateral
   H18.039 Dipòsits corneals en trastorns metabòlics, ull no especificat
  H18.04 Anell de Kayser-Fleischer

   Codifiqueu
també:

la malaltia de Wilson associada (E83.01)

   H18.041 Anell de Kayser-Fleischer, ull dret
   H18.042 Anell de Kayser-Fleischer, ull esquerre
   H18.043 Anell de Kayser-Fleischer, bilateral
   H18.049 Anell de Kayser-Fleischer, ull no especificat
  H18.05 Pigmentacions corneals posteriors
   Fus de Krukenberg
   H18.051 Pigmentacions corneals posteriors, ull dret
   H18.052 Pigmentacions corneals posteriors, ull esquerre
   H18.053 Pigmentacions corneals posteriors, bilateral
   H18.059 Pigmentacions corneals posteriors, ull no especificat
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  H18.06 Pigmentacions corneals estromàtiques
   Hematocòrnia
   H18.061 Pigmentacions corneals estromàtiques, ull dret
   H18.062 Pigmentacions corneals estromàtiques, ull esquerre
   H18.063 Pigmentacions corneals estromàtiques, bilateral
   H18.069 Pigmentacions corneals estromàtiques, ull no especificat
 H18.1 Queratopatia ampul·lar
  H18.10 Queratopatia ampul·lar, ull no especificat
  H18.11 Queratopatia ampul·lar, ull dret
  H18.12 Queratopatia ampul·lar, ull esquerre
  H18.13 Queratopatia ampul·lar, bilateral
 H18.2 Altres edemes corneals i edemes corneals no especificats
  H18.20 Edema corneal no especificat
  H18.21 Edema corneal secundari a lents de contacte
   Exclou 2: altres trastorns corneals causats per lents de contacte (H18.82-)
   H18.211 Edema corneal secundari a lents de contacte, ull dret
   H18.212 Edema corneal secundari a lents de contacte, ull esquerre
   H18.213 Edema corneal secundari a lents de contacte, bilateral
   H18.219 Edema corneal secundari a lents de contacte, ull no especificat
  H18.22 Edema corneal idiopàtic
   H18.221 Edema corneal idiopàtic, ull dret
   H18.222 Edema corneal idiopàtic, ull esquerre
   H18.223 Edema corneal idiopàtic, bilateral
   H18.229 Edema corneal idiopàtic, ull no especificat
  H18.23 Edema corneal secundari
   H18.231 Edema corneal secundari, ull dret
   H18.232 Edema corneal secundari, ull esquerre
   H18.233 Edema corneal secundari, bilateral
   H18.239 Edema corneal secundari, ull no especificat
 H18.3 Canvis de les membranes corneals
  H18.30 Canvi de la membrana corneal no especificat
  H18.31 Plecs i ruptura de la membrana de Bowman
   H18.311 Plecs i ruptura de la membrana de Bowman, ull dret
   H18.312 Plecs i ruptura de la membrana de Bowman, ull esquerre
   H18.313 Plecs i ruptura de la membrana de Bowman, bilateral
   H18.319 Plecs i ruptura de la membrana de Bowman, ull no especificat
  H18.32 Plecs de la membrana de Descemet
   H18.321 Plecs de la membrana de Descemet, ull dret
   H18.322 Plecs de la membrana de Descemet, ull esquerre
   H18.323 Plecs de la membrana de Descemet, bilateral
   H18.329 Plecs de la membrana de Descemet, ull no especificat
  H18.33 Ruptura de la membrana de Descemet
   H18.331 Ruptura de la membrana de Descemet, ull dret
   H18.332 Ruptura de la membrana de Descemet, ull esquerre
   H18.333 Ruptura de la membrana de Descemet, bilateral
   H18.339 Ruptura de la membrana de Descemet, ull no especificat
 H18.4 Degeneració corneal

  Exclou 1: erosió recidivant de còrnia (H18.83-)
úlcera de Mooren (H16.0-)

  H18.40 Degeneració corneal no especificada
  H18.41 Arc senil
   Canvis corneals senils
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   H18.411 Arc senil, ull dret
   H18.412 Arc senil, ull esquerre
   H18.413 Arc senil, bilateral
   H18.419 Arc senil, ull no especificat
  H18.42 Queratopatia de franges
   H18.421 Queratopatia de franges, ull dret
   H18.422 Queratopatia de franges, ull esquerre
   H18.423 Queratopatia de franges, bilateral
   H18.429 Queratopatia de franges, ull no especificat
  H18.43 Altres tipus de degeneració corneal calcària
  H18.44 Queratomalàcia
   Exclou 1: queratomalàcia causada per carència de vitamina A (E50.4)
   H18.441 Queratomalàcia, ull dret
   H18.442 Queratomalàcia, ull esquerre
   H18.443 Queratomalàcia, bilateral
   H18.449 Queratomalàcia, ull no especificat
  H18.45 Degeneració corneal nodular
   H18.451 Degeneració corneal nodular, ull dret
   H18.452 Degeneració corneal nodular, ull esquerre
   H18.453 Degeneració corneal nodular, bilateral
   H18.459 Degeneració corneal nodular, ull no especificat
  H18.46 Degeneració corneal perifèrica
   H18.461 Degeneració corneal perifèrica, ull dret
   H18.462 Degeneració corneal perifèrica, ull esquerre
   H18.463 Degeneració corneal perifèrica, bilateral
   H18.469 Degeneració corneal perifèrica, ull no especificat
  H18.49 Altres tipus de degeneració corneal
 H18.5 Distròfies corneals hereditàries
  H18.50 Distròfies corneals hereditàries no especificades
   H18.501 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull dret
   H18.502 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull esquerre
   H18.503 Distròfies corneals hereditàries no especificades, bilateral
   H18.509 Distròfies corneals hereditàries no especificades, ull no especificat
  H18.51 Distròfia corneal endotelial
   Distròfia de Fuchs
   H18.511 Distròfia corneal endotelial, ull dret
   H18.512 Distròfia corneal endotelial, ull esquerre
   H18.513 Distròfia corneal endotelial, bilateral
   H18.519 Distròfia corneal endotelial, ull no especificat
  H18.52 Distròfia corneal epitelial (juvenil)
   H18.521 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull dret
   H18.522 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull esquerre
   H18.523 Distròfia corneal epitelial (juvenil), bilateral
   H18.529 Distròfia corneal epitelial (juvenil), ull no especificat
  H18.53 Distròfia corneal granular
   H18.531 Distròfia corneal granular, ull dret
   H18.532 Distròfia corneal granular, ull esquerre
   H18.533 Distròfia corneal granular, bilateral
   H18.539 Distròfia corneal granular, ull no especificat
  H18.54 Distròfia corneal reticular
   H18.541 Distròfia corneal reticular, ull dret
   H18.542 Distròfia corneal reticular, ull esquerre
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   H18.543 Distròfia corneal reticular, bilateral
   H18.549 Distròfia corneal reticular, ull no especificat
  H18.55 Distròfia corneal macular
   H18.551 Distròfia corneal macular, ull dret
   H18.552 Distròfia corneal macular, ull esquerre
   H18.553 Distròfia corneal macular, bilateral
   H18.559 Distròfia corneal macular, ull no especificat
  H18.59 Altres tipus de distròfia corneal hereditària
   H18.591 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull dret
   H18.592 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull esquerre
   H18.593 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, bilateral
   H18.599 Altres tipus de distròfia corneal hereditària, ull no especificat
 H18.6 Queratocon
  H18.60 Queratocon no especificat
   H18.601 Queratocon no especificat, ull dret
   H18.602 Queratocon no especificat, ull esquerre
   H18.603 Queratocon no especificat, bilateral
   H18.609 Queratocon no especificat, ull no especificat
  H18.61 Queratocon estable
   H18.611 Queratocon estable, ull dret
   H18.612 Queratocon estable, ull esquerre
   H18.613 Queratocon estable, bilateral
   H18.619 Queratocon estable, ull no especificat
  H18.62 Queratocon inestable
   Hidropesia aguda
   H18.621 Queratocon inestable, ull dret
   H18.622 Queratocon inestable, ull esquerre
   H18.623 Queratocon inestable, bilateral
   H18.629 Queratocon inestable, ull no especificat
 H18.7 Altres deformitats corneals i deformitats corneals no especificades
  Exclou 1: malformacions corneals congènites (Q13.3-Q13.4)
  H18.70 Deformitat corneal no especificada
  H18.71 Èctasi corneal
   H18.711 Èctasi corneal, ull dret
   H18.712 Èctasi corneal, ull esquerre
   H18.713 Èctasi corneal, bilateral
   H18.719 Èctasi corneal, ull no especificat
  H18.72 Estafiloma corneal
   H18.721 Estafiloma corneal, ull dret
   H18.722 Estafiloma corneal, ull esquerre
   H18.723 Estafiloma corneal, bilateral
   H18.729 Estafiloma corneal, ull no especificat
  H18.73 Descemetocele
   H18.731 Descemetocele, ull dret
   H18.732 Descemetocele, ull esquerre
   H18.733 Descemetocele, bilateral
   H18.739 Descemetocele, ull no especificat
  H18.79 Altres tipus de deformitat corneal
   H18.791 Altres tipus de deformitat corneal, ull dret
   H18.792 Altres tipus de deformitat corneal, ull esquerre
   H18.793 Altres tipus de deformitat corneal, bilateral
   H18.799 Altres tipus de deformitat corneal, ull no especificat
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 H18.8 Altres trastorns especificats de còrnia
  H18.81 Anestèsia i hipoestèsia de còrnia
   H18.811 Anestèsia i hipoestèsia de còrnia, ull dret
   H18.812 Anestèsia i hipoestèsia de còrnia, ull esquerre
   H18.813 Anestèsia i hipoestèsia de còrnia, bilateral
   H18.819 Anestèsia i hipoestèsia de còrnia, ull no especificat
  H18.82 Trastorn corneal causat per lents de contacte
   Exclou 2: edema corneal causat per lents de contacte (H18.21-)
   H18.821 Trastorn corneal causat per lents de contacte, ull dret
   H18.822 Trastorn corneal causat per lents de contacte, ull esquerre
   H18.823 Trastorn corneal causat per lents de contacte, bilateral
   H18.829 Trastorn corneal causat per lents de contacte, ull no especificat
  H18.83 Erosió recidivant de còrnia
   H18.831 Erosió recidivant de còrnia, ull dret
   H18.832 Erosió recidivant de còrnia, ull esquerre
   H18.833 Erosió recidivant de còrnia, bilateral
   H18.839 Erosió recidivant de còrnia, ull no especificat
  H18.89 Altres trastorns especificats de còrnia
   H18.891 Altres trastorns especificats de còrnia, ull dret
   H18.892 Altres trastorns especificats de còrnia, ull esquerre
   H18.893 Altres trastorns especificats de còrnia, bilateral
   H18.899 Altres trastorns especificats de còrnia, ull no especificat
 H18.9 Trastorn de còrnia no especificat
H20 Iridociclitis
 H20.0 Iridociclitis aguda i subaguda

  

Uveïtis anterior aguda
Ciclitis aguda
Iritis aguda
Uveïtis anterior subaguda
Ciclitis subaguda
Iritis subaguda

  

Exclou 1: iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) diabetis mellitus (E08-E13 amb .39)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) diftèria (A36.89)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) gonocòccica (A54.32)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) herpes (simple) (B00.51)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) herpes zòster (B02.32)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) sarcoïdosi (D86.83)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) sífilis (A51.43)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) sífilis congènita tardana (A50.39)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) sífilis tardana (A52.71)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) toxoplasmosi (B58.09)
iridociclitis, iritis, uveïtis (causada per) (en) tuberculosi (A18.54)

  H20.00 Iridociclitis aguda i subaguda no especificada
  H20.01 Iridociclitis primària
   H20.011 Iridociclitis primària, ull dret
   H20.012 Iridociclitis primària, ull esquerre
   H20.013 Iridociclitis primària, bilateral
   H20.019 Iridociclitis primària, ull no especificat
  H20.02 Iridociclitis aguda recidivant
   H20.021 Iridociclitis aguda recidivant, ull dret
   H20.022 Iridociclitis aguda recidivant, ull esquerre
   H20.023 Iridociclitis aguda recidivant, bilateral
   H20.029 Iridociclitis aguda recidivant, ull no especificat
  H20.03 Iridociclitis secundària infecciosa
   H20.031 Iridociclitis secundària infecciosa, ull dret
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   H20.032 Iridociclitis secundària infecciosa, ull esquerre
   H20.033 Iridociclitis secundària infecciosa, bilateral
   H20.039 Iridociclitis secundària infecciosa, ull no especificat
  H20.04 Iridociclitis secundària no infecciosa
   H20.041 Iridociclitis secundària no infecciosa, ull dret
   H20.042 Iridociclitis secundària no infecciosa, ull esquerre
   H20.043 Iridociclitis secundària no infecciosa, bilateral
   H20.049 Iridociclitis secundària no infecciosa, ull no especificat
  H20.05 Hipopi
   H20.051 Hipopi, ull dret
   H20.052 Hipopi, ull esquerre
   H20.053 Hipopi, bilateral
   H20.059 Hipopi, ull no especificat
 H20.1 Iridociclitis crònica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol cataracta associada (H26.21-)

  Exclou 2: ciclitis posterior (H30.2-)
  H20.10 Iridociclitis crònica, ull no especificat
  H20.11 Iridociclitis crònica, ull dret
  H20.12 Iridociclitis crònica, ull esquerre
  H20.13 Iridociclitis crònica, bilateral
 H20.2 Iridociclitis induïda pel cristal·lí
  H20.20 Iridociclitis induïda pel cristal·lí, ull no especificat
  H20.21 Iridociclitis induïda pel cristal·lí, ull dret
  H20.22 Iridociclitis induïda pel cristal·lí, ull esquerre
  H20.23 Iridociclitis induïda pel cristal·lí, bilateral
 H20.8 Altres tipus d'iridociclitis

  
Exclou 2: ciclitis posterior (H30.2-)

crisis glaucomatociclítiques (H40.4-)
uveïtis simpàtica (H44.13-)

  H20.81 Ciclitis heterocròmica de Fuchs
   H20.811 Ciclitis heterocròmica de Fuchs, ull dret
   H20.812 Ciclitis heterocròmica de Fuchs, ull esquerre
   H20.813 Ciclitis heterocròmica de Fuchs, bilateral
   H20.819 Ciclitis heterocròmica de Fuchs, ull no especificat
  H20.82 Síndrome de Vogt-Koyanagi
   H20.821 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ull dret
   H20.822 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ull esquerre
   H20.823 Síndrome de Vogt-Koyanagi, bilateral
   H20.829 Síndrome de Vogt-Koyanagi, ull no especificat
 H20.9 Iridociclitis no especificada
  Uveïtis NE
H21 Altres trastorns d'iris i cos ciliar
 Exclou 2: uveïtis simpàtica (H44.1-)
 H21.0 Hipema
  Exclou 1: hipema traumàtic (S05.1-)
  H21.00 Hipema, ull no especificat
  H21.01 Hipema, ull dret
  H21.02 Hipema, ull esquerre
  H21.03 Hipema, bilateral

308



 H21.1 Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar

  Neovascularització de l'iris o el cos ciliar
Rubeosi de l'iris

  H21.1X Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar
   H21.1X1 Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar, ull dret
   H21.1X2 Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar, ull esquerre
   H21.1X3 Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar, bilateral
   H21.1X9 Altres trastorns vasculars d'iris i cos ciliar, ull no especificat
 H21.2 Degeneració d'iris i cos ciliar
  H21.21 Degeneració de l'angle de la cambra de l'ull
   H21.211 Degeneració de l'angle de la cambra, ull dret
   H21.212 Degeneració de l'angle de la cambra, ull esquerre
   H21.213 Degeneració de l'angle de la cambra, bilateral
   H21.219 Degeneració de l'angle de la cambra, ull no especificat
  H21.22 Degeneració de cos ciliar
   H21.221 Degeneració de cos ciliar, ull dret
   H21.222 Degeneració de cos ciliar, ull esquerre
   H21.223 Degeneració de cos ciliar, bilateral
   H21.229 Degeneració de cos ciliar, ull no especificat
  H21.23 Degeneració (pigmentària) d'iris
   Translucidesa de l'iris
   H21.231 Degeneració (pigmentària) d'iris, ull dret
   H21.232 Degeneració (pigmentària) d'iris, ull esquerre
   H21.233 Degeneració (pigmentària) d'iris, bilateral
   H21.239 Degeneració (pigmentària) d'iris, ull no especificat
  H21.24 Degeneració de vora pupil·lar
   H21.241 Degeneració de vora pupil·lar, ull dret
   H21.242 Degeneració de vora pupil·lar, ull esquerre
   H21.243 Degeneració de vora pupil·lar, bilateral
   H21.249 Degeneració de vora pupil·lar, ull no especificat
  H21.25 Iridòsquisi [iridocoloboma]
   H21.251 Iridòsquisi, ull dret
   H21.252 Iridòsquisi, ull esquerre
   H21.253 Iridòsquisi, bilateral
   H21.259 Iridòsquisi, ull no especificat
  H21.26 Atròfia d'iris (essencial) (progressiva)
   H21.261 Atròfia d'iris (essencial) (progressiva), ull dret
   H21.262 Atròfia d'iris (essencial) (progressiva), ull esquerre
   H21.263 Atròfia d'iris (essencial) (progressiva), bilateral
   H21.269 Atròfia d'iris (essencial) (progressiva), ull no especificat
  H21.27 Quist pupil·lar miòtic
   H21.271 Quist pupil·lar miòtic, ull dret
   H21.272 Quist pupil·lar miòtic, ull esquerre
   H21.273 Quist pupil·lar miòtic, bilateral
   H21.279 Quist pupil·lar miòtic, ull no especificat
  H21.29 Altres tipus d'atròfia d'iris
 H21.3 Quist d'iris, cos ciliar i cambra anterior
  Exclou 2: quist pupil·lar miòtic (H21.27-)
  H21.30 Quists idiopàtics d'iris, cos ciliar o cambra anterior
   Quist d'iris, cos ciliar o cambra anterior NE
   H21.301 Quists idiopàtics d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull dret
   H21.302 Quists idiopàtics d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull esquerre
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   H21.303 Quists idiopàtics d'iris, cos ciliar o cambra anterior, bilateral
   H21.309 Quists idiopàtics d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull no especificat
  H21.31 Quists exsudatius d'iris o cambra anterior
   H21.311 Quists exsudatius d'iris o cambra anterior, ull dret
   H21.312 Quists exsudatius d'iris o cambra anterior, ull esquerre
   H21.313 Quists exsudatius d'iris o cambra anterior, bilateral
   H21.319 Quists exsudatius d'iris o cambra anterior, ull no especificat
  H21.32 Quists d'implantació d'iris, cos ciliar o cambra anterior
   H21.321 Quists d'implantació d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull dret
   H21.322 Quists d'implantació d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull esquerre
   H21.323 Quists d'implantació d'iris, cos ciliar o cambra anterior, bilateral

   H21.329 Quists d'implantació d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull no
especificat

  H21.33 Quist parasitari d'iris, cos ciliar o cambra anterior
   H21.331 Quist parasitari d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull dret
   H21.332 Quist parasitari d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull esquerre
   H21.333 Quist parasitari d'iris, cos ciliar o cambra anterior, bilateral
   H21.339 Quist parasitari d'iris, cos ciliar o cambra anterior, ull no especificat
  H21.34 Quist primari de pars plana
   H21.341 Quist primari de pars plana, ull dret
   H21.342 Quist primari de pars plana, ull esquerre
   H21.343 Quist primari de pars plana, bilateral
   H21.349 Quist primari de pars plana, ull no especificat
  H21.35 Quist exsudatiu de pars plana
   H21.351 Quist exsudatiu de pars plana, ull dret
   H21.352 Quist exsudatiu de pars plana, ull esquerre
   H21.353 Quist exsudatiu de pars plana, bilateral
   H21.359 Quist exsudatiu de pars plana, ull no especificat
 H21.4 Membranes pupil·lars

  
Iris bombat
Oclusió pupil·lar
Seclusió pupil·lar

  Exclou 1: membranes pupil·lars congènites (Q13.8)
  H21.40 Membranes pupil·lars, ull no especificat
  H21.41 Membranes pupil·lars, ull dret
  H21.42 Membranes pupil·lars, ull esquerre
  H21.43 Membranes pupil·lars, bilateral
 H21.5 Altres adherències i ruptures, i adherències i ruptures no especificades d'iris i cos ciliar
  Exclou 1: corectòpia (Q13.2)
  H21.50 Adherències d'iris no especificades
   Sinèquia (iris) NE
   H21.501 Adherències d'iris no especificades, ull dret
   H21.502 Adherències d'iris no especificades, ull esquerre
   H21.503 Adherències d'iris no especificades, bilateral
   H21.509 Adherències d'iris i cos ciliar no especificades, ull no especificat
  H21.51 Sinèquies anteriors (iris)
   H21.511 Sinèquies anteriors (iris), ull dret
   H21.512 Sinèquies anteriors (iris), ull esquerre
   H21.513 Sinèquies anteriors (iris), bilateral
   H21.519 Sinèquies anteriors (iris), ull no especificat
  H21.52 Goniosinèquies
   H21.521 Goniosinèquies, ull dret
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   H21.522 Goniosinèquies, ull esquerre
   H21.523 Goniosinèquies, bilateral
   H21.529 Goniosinèquies, ull no especificat
  H21.53 Iridodiàlisi
   H21.531 Iridodiàlisi, ull dret
   H21.532 Iridodiàlisi, ull esquerre
   H21.533 Iridodiàlisi, bilateral
   H21.539 Iridodiàlisi, ull no especificat
  H21.54 Sinèquies posteriors (iris)
   H21.541 Sinèquies posteriors (iris), ull dret
   H21.542 Sinèquies posteriors (iris), ull esquerre
   H21.543 Sinèquies posteriors (iris), bilateral
   H21.549 Sinèquies posteriors (iris), ull no especificat
  H21.55 Recessió de l'angle de la cambra de l'ull
   H21.551 Recessió de l'angle de la cambra, ull dret
   H21.552 Recessió de l'angle de la cambra, ull esquerre
   H21.553 Recessió de l'angle de la cambra, bilateral
   H21.559 Recessió de l'angle de la cambra, ull no especificat
  H21.56 Anomalies pupil·lars

   
Pupil·la deformada
Pupil·la ectòpica
Ruptura de l'esfínter pupil·lar

   Exclou 1: deformitat congènita de pupil·la (Q13.2-)
   H21.561 Anomalia pupil·lar, ull dret
   H21.562 Anomalia pupil·lar, ull esquerre
   H21.563 Anomalia pupil·lar, bilateral
   H21.569 Anomalia pupil·lar, ull no especificat
 H21.8 Altres trastorns especificats d'iris i cos ciliar
  H21.81 Síndrome de l'iris flàccid
   Síndrome de l'iris flàccid intraoperatori (IFIS)

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  H21.82 Síndrome de l'iris en altiplà (posterior a una iridectomia) (postprocedimental)
  H21.89 Altres trastorns especificats d'iris i cos ciliar
 H21.9 Trastorn no especificat d'iris i cos ciliar
H22 Trastorns d'iris i cos ciliar en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
gota (M1A.-, M10.-)
lepra (A30.-)
malaltia parasitària (B89)

Trastorns del cristal·lí (H25-H28)
H25 Cataracta relacionada amb l'edat
 Cataracta senil
 Exclou 2: glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí (H40.1-)
 H25.0 Cataracta incipient relacionada amb l'edat
  H25.01 Cataracta cortical relacionada amb l'edat
   H25.011 Cataracta cortical relacionada amb l'edat, ull dret
   H25.012 Cataracta cortical relacionada amb l'edat, ull esquerre
   H25.013 Cataracta cortical relacionada amb l'edat, bilateral
   H25.019 Cataracta cortical relacionada amb l'edat, ull no especificat
  H25.03 Cataracta polar subcapsular anterior relacionada amb l'edat
   H25.031 Cataracta polar subcapsular anterior relacionada amb l'edat, ull dret
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   H25.032 Cataracta polar subcapsular anterior relacionada amb l'edat, ull
esquerre

   H25.033 Cataracta polar subcapsular anterior relacionada amb l'edat, bilateral

   H25.039 Cataracta polar subcapsular anterior relacionada amb l'edat, ull no
especificat

  H25.04 Cataracta polar subcapsular posterior relacionada amb l'edat
   H25.041 Cataracta polar subcapsular posterior relacionada amb l'edat, ull dret

   H25.042 Cataracta polar subcapsular posterior relacionada amb l'edat, ull
esquerre

   H25.043 Cataracta polar subcapsular posterior relacionada amb l'edat, bilateral

   H25.049 Cataracta polar subcapsular posterior relacionada amb l'edat, ull no
especificat

  H25.09 Altres tipus de cataracta incipient relacionada amb l'edat

   
Cataracta coronària relacionada amb l'edat
Cataracta puntejada relacionada amb l'edat
Fenedures aquoses

   H25.091 Altres tipus de cataracta incipient relacionada amb l'edat, ull dret
   H25.092 Altres tipus de cataracta incipient relacionada amb l'edat, ull esquerre
   H25.093 Altres tipus de cataracta incipient relacionada amb l'edat, bilateral

   H25.099 Altres tipus de cataracta incipient relacionada amb l'edat, ull no
especificat

 H25.1 Cataracta nuclear relacionada amb l'edat

  Cataracta brunnescens
Cataracta escleròtica nuclear

  H25.10 Cataracta nuclear relacionada amb l'edat, ull no especificat
  H25.11 Cataracta nuclear relacionada amb l'edat, ull dret
  H25.12 Cataracta nuclear relacionada amb l'edat, ull esquerre
  H25.13 Cataracta nuclear relacionada amb l'edat, bilateral
 H25.2 Cataracta morgagniana relacionada amb l'edat
  Cataracta hipermadura relacionada amb l'edat
  H25.20 Cataracta morgagniana relacionada amb l'edat, ull no especificat
  H25.21 Cataracta morgagniana relacionada amb l'edat, ull dret
  H25.22 Cataracta morgagniana relacionada amb l'edat, ull esquerre
  H25.23 Cataracta morgagniana relacionada amb l'edat, bilateral
 H25.8 Altres tipus de cataracta relacionada amb l'edat
  H25.81 Formes combinades de cataracta relacionada amb l'edat
   H25.811 Formes combinades de cataracta relacionada amb l'edat, ull dret
   H25.812 Formes combinades de cataracta relacionada amb l'edat, ull esquerre
   H25.813 Formes combinades de cataracta relacionada amb l'edat, bilateral

   H25.819 Formes combinades de cataracta relacionada amb l'edat, ull no
especificat

  H25.89 Altres tipus de cataracta relacionada amb l'edat
 H25.9 Cataracta relacionada amb l'edat no especificada
H26 Altres tipus de cataracta
 Exclou 1: cataracta congènita (Q12.0)
 H26.0 Cataracta infantil i juvenil
  H26.00 Cataracta infantil i juvenil no especificada
   H26.001 Cataracta infantil i juvenil no especificada, ull dret
   H26.002 Cataracta infantil i juvenil no especificada, ull esquerre
   H26.003 Cataracta infantil i juvenil no especificada, bilateral
   H26.009 Cataracta infantil i juvenil no especificada, ull no especificat
  H26.01 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular infantil i juvenil
   H26.011 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular infantil i juvenil, ull dret
   H26.012 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular infantil i juvenil, ull esquerre
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   H26.013 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular infantil i juvenil, bilateral
   H26.019 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular infantil i juvenil, ull no especificat
  H26.03 Cataracta nuclear infantil i juvenil
   H26.031 Cataracta nuclear infantil i juvenil, ull dret
   H26.032 Cataracta nuclear infantil i juvenil, ull esquerre
   H26.033 Cataracta nuclear infantil i juvenil, bilateral
   H26.039 Cataracta nuclear infantil i juvenil, ull no especificat
  H26.04 Cataracta polar subcapsular anterior infantil i juvenil
   H26.041 Cataracta polar subcapsular anterior infantil i juvenil, ull dret
   H26.042 Cataracta polar subcapsular anterior infantil i juvenil, ull esquerre
   H26.043 Cataracta polar subcapsular anterior infantil i juvenil, bilateral
   H26.049 Cataracta polar subcapsular anterior infantil i juvenil, ull no especificat
  H26.05 Cataracta polar subcapsular posterior infantil i juvenil
   H26.051 Cataracta polar subcapsular posterior infantil i juvenil, ull dret
   H26.052 Cataracta polar subcapsular posterior infantil i juvenil, ull esquerre
   H26.053 Cataracta polar subcapsular posterior infantil i juvenil, bilateral
   H26.059 Cataracta polar subcapsular posterior infantil i juvenil, ull no especificat
  H26.06 Formes combinades de cataracta infantil i juvenil
   H26.061 Formes combinades de cataracta infantil i juvenil, ull dret
   H26.062 Formes combinades de cataracta infantil i juvenil, ull esquerre
   H26.063 Formes combinades de cataracta infantil i juvenil, bilateral
   H26.069 Formes combinades de cataracta infantil i juvenil, ull no especificat
  H26.09 Altres tipus de cataracta infantil i juvenil
 H26.1 Cataracta traumàtica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (capítol 20) per a identificar la causa externa

  H26.10 Cataracta traumàtica no especificada
   H26.101 Cataracta traumàtica no especificada, ull dret
   H26.102 Cataracta traumàtica no especificada, ull esquerre
   H26.103 Cataracta traumàtica no especificada, bilateral
   H26.109 Cataracta traumàtica no especificada, ull no especificat
  H26.11 Opacitats [cataractes] traumàtiques localitzades
   H26.111 Opacitats traumàtiques localitzades, ull dret
   H26.112 Opacitats traumàtiques localitzades, ull esquerre
   H26.113 Opacitats traumàtiques localitzades, bilateral
   H26.119 Opacitats traumàtiques localitzades, ull no especificat
  H26.12 Cataracta traumàtica resolta parcialment
   H26.121 Cataracta traumàtica resolta parcialment, ull dret
   H26.122 Cataracta traumàtica resolta parcialment, ull esquerre
   H26.123 Cataracta traumàtica resolta parcialment, bilateral
   H26.129 Cataracta traumàtica resolta parcialment, ull no especificat
  H26.13 Cataracta traumàtica total
   H26.131 Cataracta traumàtica total, ull dret
   H26.132 Cataracta traumàtica total, ull esquerre
   H26.133 Cataracta traumàtica total, bilateral
   H26.139 Cataracta traumàtica total, ull no especificat
 H26.2 Cataracta complicada
  H26.20 Cataracta complicada no especificada
   Cataracta complicada NE
  H26.21 Cataracta amb neovascularització
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   Codifiqueu
també:

l'afecció associada, com ara:
iridociclitis crònica (H20.1-)

   H26.211 Cataracta amb neovascularització, ull dret
   H26.212 Cataracta amb neovascularització, ull esquerre
   H26.213 Cataracta amb neovascularització, bilateral
   H26.219 Cataracta amb neovascularització, ull no especificat
  H26.22 Cataracta secundària a trastorns oculars (degeneratius) (inflamatoris)

   Codifiqueu
també:

el trastorn ocular associat

   H26.221 Cataracta secundària a trastorns oculars (degeneratius) (inflamatoris),
ull dret

   H26.222 Cataracta secundària a trastorns oculars (degeneratius) (inflamatoris),
ull esquerre

   H26.223 Cataracta secundària a trastorns oculars (degeneratius) (inflamatoris),
bilateral

   H26.229 Cataracta secundària a trastorns oculars (degeneratius) (inflamatoris),
ull no especificat

  H26.23 Taques glaucomatoses (subcapsulars)

   Codifiqueu
primer:

el glaucoma subjacent (H40-H42)

   H26.231 Taques glaucomatoses (subcapsulars), ull dret
   H26.232 Taques glaucomatoses (subcapsulars), ull esquerre
   H26.233 Taques glaucomatoses (subcapsulars), bilateral
   H26.239 Taques glaucomatoses (subcapsulars), ull no especificat
 H26.3 Cataracta induïda per fàrmacs
  Cataracta tòxica

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  H26.30 Cataracta induïda per fàrmacs, ull no especificat
  H26.31 Cataracta induïda per fàrmacs, ull dret
  H26.32 Cataracta induïda per fàrmacs, ull esquerre
  H26.33 Cataracta induïda per fàrmacs, bilateral
 H26.4 Cataracta secundària
  H26.40 Cataracta secundària no especificada
  H26.41 Anell de Soemmering
   H26.411 Anell de Soemmering, ull dret
   H26.412 Anell de Soemmering, ull esquerre
   H26.413 Anell de Soemmering, bilateral
   H26.419 Anell de Soemmering, ull no especificat
  H26.49 Altres tipus de cataracta secundària
   H26.491 Altres tipus de cataracta secundària, ull dret
   H26.492 Altres tipus de cataracta secundària, ull esquerre
   H26.493 Altres tipus de cataracta secundària, bilateral
   H26.499 Altres tipus de cataracta secundària, ull no especificat
 H26.8 Altres tipus especificats de cataracta
 H26.9 Cataracta no especificada
H27 Altres trastorns de cristal·lí

 
Exclou 1: complicacions mecàniques d'implant de lent intraocular (T85.2)

malformacions congènites de cristal·lí (Q12.-)
pseudofàquia (Z96.1)
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 H27.0 Afàquia

  
Absència adquirida de cristal·lí
Afàquia adquirida
Afàquia causada per traumatisme

  
Exclou 1: absència congènita de cristal·lí (Q12.3)

afàquia congènita (Q12.3)
estat consecutiu a extracció de cataracta (Z98.4-)

  H27.00 Afàquia, ull no especificat
  H27.01 Afàquia, ull dret
  H27.02 Afàquia, ull esquerre
  H27.03 Afàquia, bilateral
 H27.1 Luxació de cristal·lí
  H27.10 Luxació de cristal·lí no especificada
  H27.11 Subluxació de cristal·lí
   H27.111 Subluxació de cristal·lí, ull dret
   H27.112 Subluxació de cristal·lí, ull esquerre
   H27.113 Subluxació de cristal·lí, bilateral
   H27.119 Subluxació de cristal·lí, ull no especificat
  H27.12 Luxació anterior de cristal·lí
   H27.121 Luxació anterior de cristal·lí, ull dret
   H27.122 Luxació anterior de cristal·lí, ull esquerre
   H27.123 Luxació anterior de cristal·lí, bilateral
   H27.129 Luxació anterior de cristal·lí, ull no especificat
  H27.13 Luxació posterior de cristal·lí
   H27.131 Luxació posterior de cristal·lí, ull dret
   H27.132 Luxació posterior de cristal·lí, ull esquerre
   H27.133 Luxació posterior de cristal·lí, bilateral
   H27.139 Luxació posterior de cristal·lí, ull no especificat
 H27.8 Altres trastorns especificats de cristal·lí
 H27.9 Trastorn no especificat de cristal·lí
H28 Cataracta en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
hipoparatiroïdisme (E20.-)
malnutrició proteïnocalòrica (E40-E46)
miotonia (G71.1-)
mixedema (E03.-)

 Exclou 1: cataracta en diabetis mellitus (E08.36, E09.36, E10.36, E11.36, E13.36)
Trastorns de la coroide i la retina (H30-H36)
H30 Inflamació corioretinal
 H30.0 Inflamació corioretinal focal

  

Corioretinitis focal
Coroïditis focal
Retinitis focal
Retinocoroïditis focal

  H30.00 Inflamació corioretinal focal no especificada

   

Corioretinitis focal NE
Coroïditis focal NE
Retinitis focal NE
Retinocoroïditis focal NE

   H30.001 Inflamació corioretinal focal no especificada, ull dret
   H30.002 Inflamació corioretinal focal no especificada, ull esquerre
   H30.003 Inflamació corioretinal focal no especificada, bilateral
   H30.009 Inflamació corioretinal focal no especificada, ull no especificat
  H30.01 Inflamació corioretinal focal juxtapapil·lar
   H30.011 Inflamació corioretinal focal juxtapapil·lar, ull dret
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   H30.012 Inflamació corioretinal focal juxtapapil·lar, ull esquerre
   H30.013 Inflamació corioretinal focal juxtapapil·lar, bilateral
   H30.019 Inflamació corioretinal focal juxtapapil·lar, ull no especificat
  H30.02 Inflamació corioretinal focal de pol posterior
   H30.021 Inflamació corioretinal focal de pol posterior, ull dret
   H30.022 Inflamació corioretinal focal de pol posterior, ull esquerre
   H30.023 Inflamació corioretinal focal de pol posterior, bilateral
   H30.029 Inflamació corioretinal focal de pol posterior, ull no especificat
  H30.03 Inflamació corioretinal focal perifèrica
   H30.031 Inflamació corioretinal focal perifèrica, ull dret
   H30.032 Inflamació corioretinal focal perifèrica, ull esquerre
   H30.033 Inflamació corioretinal focal perifèrica, bilateral
   H30.039 Inflamació corioretinal focal perifèrica, ull no especificat
  H30.04 Inflamació corioretinal focal macular o paramacular
   H30.041 Inflamació corioretinal focal macular o paramacular, ull dret
   H30.042 Inflamació corioretinal focal macular o paramacular, ull esquerre
   H30.043 Inflamació corioretinal focal macular o paramacular, bilateral
   H30.049 Inflamació corioretinal focal macular o paramacular, ull no especificat
 H30.1 Inflamació corioretinal disseminada

  

Corioretinitis disseminada
Coroïditis disseminada
Retinitis disseminada
Retinocoroïditis disseminada

  Exclou 2: retinopatia exsudativa (H35.02-)
  H30.10 Inflamació corioretinal disseminada no especificada

   

Corioretinitis disseminada NE
Coroïditis disseminada NE
Retinitis disseminada NE
Retinocoroïditis disseminada NE

   H30.101 Inflamació corioretinal disseminada no especificada, ull dret
   H30.102 Inflamació corioretinal disseminada no especificada, ull esquerre
   H30.103 Inflamació corioretinal disseminada no especificada, bilateral
   H30.109 Inflamació corioretinal disseminada no especificada, ull no especificat
  H30.11 Inflamació corioretinal disseminada de pol posterior
   H30.111 Inflamació corioretinal disseminada de pol posterior, ull dret
   H30.112 Inflamació corioretinal disseminada de pol posterior, ull esquerre
   H30.113 Inflamació corioretinal disseminada de pol posterior, bilateral
   H30.119 Inflamació corioretinal disseminada de pol posterior, ull no especificat
  H30.12 Inflamació corioretinal disseminada perifèrica
   H30.121 Inflamació corioretinal disseminada perifèrica, ull dret
   H30.122 Inflamació corioretinal disseminada perifèrica, ull esquerre
   H30.123 Inflamació corioretinal disseminada perifèrica, bilateral
   H30.129 Inflamació corioretinal disseminada perifèrica, ull no especificat
  H30.13 Inflamació corioretinal disseminada generalitzada
   H30.131 Inflamació corioretinal disseminada generalitzada, ull dret
   H30.132 Inflamació corioretinal disseminada generalitzada, ull esquerre
   H30.133 Inflamació corioretinal disseminada generalitzada, bilateral
   H30.139 Inflamació corioretinal disseminada generalitzada, ull no especificat
  H30.14 Epiteliopatia pigmentària placoide multifocal posterior aguda
   H30.141 Epiteliopatia pigmentària placoide multifocal posterior aguda, ull dret

   H30.142 Epiteliopatia pigmentària placoide multifocal posterior aguda, ull
esquerre

   H30.143 Epiteliopatia pigmentària placoide multifocal posterior aguda, bilateral

316



   H30.149 Epiteliopatia pigmentària placoide multifocal posterior aguda, ull no
especificat

 H30.2 Ciclitis posterior
  Pars planitis
  H30.20 Ciclitis posterior, ull no especificat
  H30.21 Ciclitis posterior, ull dret
  H30.22 Ciclitis posterior, ull esquerre
  H30.23 Ciclitis posterior, bilateral
 H30.8 Altres tipus d'inflamació corioretinal
  H30.81 Malaltia de Harada
   H30.811 Malaltia de Harada, ull dret
   H30.812 Malaltia de Harada, ull esquerre
   H30.813 Malaltia de Harada, bilateral
   H30.819 Malaltia de Harada, ull no especificat
  H30.89 Altres tipus d'inflamació corioretinal
   H30.891 Altres tipus d'inflamació corioretinal, ull dret
   H30.892 Altres tipus d'inflamació corioretinal, ull esquerre
   H30.893 Altres tipus d'inflamació corioretinal, bilateral
   H30.899 Altres tipus d'inflamació corioretinal, ull no especificat
 H30.9 Inflamació corioretinal no especificada

  

Corioretinitis NE
Coroïditis NE
Neuroretinitis NE
Retinitis NE
Retinocoroïditis NE

  H30.90 Inflamació corioretinal no especificada, ull no especificat
  H30.91 Inflamació corioretinal no especificada, ull dret
  H30.92 Inflamació corioretinal no especificada, ull esquerre
  H30.93 Inflamació corioretinal no especificada, bilateral
H31 Altres trastorns de coroide
 H31.0 Cicatrius corioretinals
  Exclou 2: cicatrius corioretinals postoperatòries (H59.81-)
  H31.00 Cicatrius corioretinals no especificades
   H31.001 Cicatrius corioretinals no especificades, ull dret
   H31.002 Cicatrius corioretinals no especificades, ull esquerre
   H31.003 Cicatrius corioretinals no especificades, bilateral
   H31.009 Cicatrius corioretinals no especificades, ull no especificat
  H31.01 Cicatrius maculars de pol posterior (postinflamatòries) (posttraumàtiques)
   Exclou 1: cicatriu corioretinal postprocedimental (H59.81-)

   H31.011 Cicatrius maculars de pol posterior (postinflamatòries)
(posttraumàtiques), ull dret

   H31.012 Cicatrius maculars de pol posterior (postinflamatòries)
(posttraumàtiques), ull esquerre

   H31.013 Cicatrius maculars de pol posterior (postinflamatòries)
(posttraumàtiques), bilateral

   H31.019 Cicatrius maculars de pol posterior (postinflamatòries)
(posttraumàtiques), ull no especificat

  H31.02 Retinopatia solar
   H31.021 Retinopatia solar, ull dret
   H31.022 Retinopatia solar, ull esquerre
   H31.023 Retinopatia solar, bilateral
   H31.029 Retinopatia solar, ull no especificat
  H31.09 Altres tipus de cicatriu corioretinal
   H31.091 Altres tipus de cicatriu corioretinal, ull dret
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   H31.092 Altres tipus de cicatriu corioretinal, ull esquerre
   H31.093 Altres tipus de cicatriu corioretinal, bilateral
   H31.099 Altres tipus de cicatriu corioretinal, ull no especificat
 H31.1 Degeneració coroidal
  Exclou 2: estries angioides maculars (H35.33)
  H31.10 Degeneració coroidal no especificada
   Esclerosi coroidal NE
   H31.101 Degeneració coroidal no especificada, ull dret
   H31.102 Degeneració coroidal no especificada, ull esquerre
   H31.103 Degeneració coroidal no especificada, bilateral
   H31.109 Degeneració coroidal no especificada, ull no especificat
  H31.11 Atròfia coroidal relacionada amb l'edat
   H31.111 Atròfia coroidal relacionada amb l'edat, ull dret
   H31.112 Atròfia coroidal relacionada amb l'edat, ull esquerre
   H31.113 Atròfia coroidal relacionada amb l'edat, bilateral
   H31.119 Atròfia coroidal relacionada amb l'edat, ull no especificat
  H31.12 Atròfia secundària difusa de coroide
   H31.121 Atròfia secundària difusa de coroide, ull dret
   H31.122 Atròfia secundària difusa de coroide, ull esquerre
   H31.123 Atròfia secundària difusa de coroide, bilateral
   H31.129 Atròfia secundària difusa de coroide, ull no especificat
 H31.2 Distròfia coroidal hereditària

  Exclou 2: hiperornitinèmia (E72.4)
ornitinèmia (E72.4)

  H31.20 Distròfia coroidal hereditària no especificada
  H31.21 Coroiderèmia
  H31.22 Distròfia coroidal (areolar central) (generalitzada) (peripapil·lar)
  H31.23 Atròfia convoluta de coroide
  H31.29 Altres tipus de distròfa coroidal hereditària
 H31.3 Hemorràgia i ruptura coroidals
  H31.30 Hemorràgia coroidal no especificada
   H31.301 Hemorràgia coroidal no especificada, ull dret
   H31.302 Hemorràgia coroidal no especificada, ull esquerre
   H31.303 Hemorràgia coroidal no especificada, bilateral
   H31.309 Hemorràgia coroidal no especificada, ull no especificat
  H31.31 Hemorràgia coroidal expulsiva
   H31.311 Hemorràgia coroidal expulsiva, ull dret
   H31.312 Hemorràgia coroidal expulsiva, ull esquerre
   H31.313 Hemorràgia coroidal expulsiva, bilateral
   H31.319 Hemorràgia coroidal expulsiva, ull no especificat
  H31.32 Ruptura coroidal
   H31.321 Ruptura coroidal, ull dret
   H31.322 Ruptura coroidal, ull esquerre
   H31.323 Ruptura coroidal, bilateral
   H31.329 Ruptura coroidal, ull no especificat
 H31.4 Despreniment de coroide
  H31.40 Despreniment de coroide no especificat
   H31.401 Despreniment de coroide no especificat, ull dret
   H31.402 Despreniment de coroide no especificat, ull esquerre
   H31.403 Despreniment de coroide no especificat, bilateral
   H31.409 Despreniment de coroide no especificat, ull no especificat
  H31.41 Despreniment hemorràgic de coroide
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   H31.411 Despreniment hemorràgic de coroide, ull dret
   H31.412 Despreniment hemorràgic de coroide, ull esquerre
   H31.413 Despreniment hemorràgic de coroide, bilateral
   H31.419 Despreniment hemorràgic de coroide, ull no especificat
  H31.42 Despreniment serós de coroide
   H31.421 Despreniment serós de coroide, ull dret
   H31.422 Despreniment serós de coroide, ull esquerre
   H31.423 Despreniment serós de coroide, bilateral
   H31.429 Despreniment serós de coroide, ull no especificat
 H31.8 Altres trastorns especificats de coroide
 H31.9 Trastorn de coroide no especificat
H32 Trastorns corioretinals en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
histoplasmosi (B39.-)
lepra (A30.-)
toxoplasmosi congènita (P37.1)

 
Exclou 1: corioretinitis (en):

toxoplasmosi (adquirida) (B58.01)
tuberculosi (A18.53)

H33 Despreniments i ruptures de retina
 Exclou 1: despreniment de l'epiteli pigmentari de la retina (H35.72-, H35.73-)
 H33.0 Despreniment de retina amb ruptura de retina
  Despreniment de retina regmatogènic

  Exclou 1: despreniment serós de retina (sense ruptura de retina) (H33.2-)
  H33.00 Despreniment de retina amb ruptura de retina no especificat
   H33.001 Despreniment de retina amb ruptura de retina no especificat, ull dret

   H33.002 Despreniment de retina amb ruptura de retina no especificat, ull
esquerre

   H33.003 Despreniment de retina amb ruptura de retina no especificat, bilateral

   H33.009 Despreniment de retina amb ruptura de retina no especificat, ull no
especificat

  H33.01 Despreniment de retina amb ruptura única
   H33.011 Despreniment de retina amb ruptura única, ull dret
   H33.012 Despreniment de retina amb ruptura única, ull esquerre
   H33.013 Despreniment de retina amb ruptura única, bilateral
   H33.019 Despreniment de retina amb ruptura única, ull no especificat
  H33.02 Despreniment de retina amb ruptures múltiples
   H33.021 Despreniment de retina amb ruptures múltiples, ull dret
   H33.022 Despreniment de retina amb ruptures múltiples, ull esquerre
   H33.023 Despreniment de retina amb ruptures múltiples, bilateral
   H33.029 Despreniment de retina amb ruptures múltiples, ull no especificat
  H33.03 Despreniment de retina amb esquinçament gegant de retina
   H33.031 Despreniment de retina amb esquinçament gegant de retina, ull dret

   H33.032 Despreniment de retina amb esquinçament gegant de retina, ull
esquerre

   H33.033 Despreniment de retina amb esquinçament gegant de retina, bilateral

   H33.039 Despreniment de retina amb esquinçament gegant de retina, ull no
especificat

  H33.04 Despreniment de retina amb diàlisi retinal
   H33.041 Despreniment de retina amb diàlisi retinal, ull dret
   H33.042 Despreniment de retina amb diàlisi retinal, ull esquerre
   H33.043 Despreniment de retina amb diàlisi retinal, bilateral
   H33.049 Despreniment de retina amb diàlisi retinal, ull no especificat
  H33.05 Despreniment total de retina
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   H33.051 Despreniment total de retina, ull dret
   H33.052 Despreniment total de retina, ull esquerre
   H33.053 Despreniment total de retina, bilateral
   H33.059 Despreniment total de retina, ull no especificat
 H33.1 Retinòsquisi i quists retinals

  Exclou 1: degeneració retinal perifèrica microcistoide (H35.42-)
retinòsquisi congènita (Q14.1)

  H33.10 Retinòsquisi no especificada
   H33.101 Retinòsquisi no especificada, ull dret
   H33.102 Retinòsquisi no especificada, ull esquerre
   H33.103 Retinòsquisi no especificada, bilateral
   H33.109 Retinòsquisi no especificada, ull no especificat
  H33.11 Quist d'ora serrata
   H33.111 Quist d'ora serrata, ull dret
   H33.112 Quist d'ora serrata, ull esquerre
   H33.113 Quist d'ora serrata, bilateral
   H33.119 Quist d'ora serrata, ull no especificat
  H33.12 Quist parasitari de retina
   H33.121 Quist parasitari de retina, ull dret
   H33.122 Quist parasitari de retina, ull esquerre
   H33.123 Quist parasitari de retina, bilateral
   H33.129 Quist parasitari de retina, ull no especificat
  H33.19 Altres tipus de retinòsquisi i quist retinal
   Pseudoquist de retina
   H33.191 Altres tipus de retinòsquisi i quist retinal, ull dret
   H33.192 Altres tipus de retinòsquisi i quist retinal, ull esquerre
   H33.193 Altres tipus de retinòsquisi i quist retinal, bilateral
   H33.199 Altres tipus de retinòsquisi i quist retinal, ull no especificat
 H33.2 Despreniment serós de retina

  Despreniment de retina NE
Despreniment de retina sense ruptura de retina

  Exclou 1: corioretinopatia serosa central (H35.71-)
  H33.20 Despreniment serós de retina, ull no especificat
  H33.21 Despreniment serós de retina, ull dret
  H33.22 Despreniment serós de retina, ull esquerre
  H33.23 Despreniment serós de retina, bilateral
 H33.3 Ruptures de retina sense despreniment

  Exclou 1: cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment (H59.81-)
degeneració perifèrica de retina sense ruptura (H35.4-)

  H33.30 Ruptura no especificada de retina
   H33.301 Ruptura no especificada de retina, ull dret
   H33.302 Ruptura no especificada de retina, ull esquerre
   H33.303 Ruptura no especificada de retina, bilateral
   H33.309 Ruptura no especificada de retina, ull no especificat
  H33.31 Esquinçament de retina en forma de ferradura sense despreniment
   Opercle de retina sense despreniment

   H33.311 Esquinçament de retina en forma de ferradura sense despreniment, ull
dret

   H33.312 Esquinçament de retina en forma de ferradura sense despreniment, ull
esquerre

   H33.313 Esquinçament de retina en forma de ferradura sense despreniment,
bilateral
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   H33.319 Esquinçament de retina en forma de ferradura sense despreniment, ull
no especificat

  H33.32 Forat rodó de retina sense despreniment
   H33.321 Forat rodó, ull dret
   H33.322 Forat rodó, ull esquerre
   H33.323 Forat rodó, bilateral
   H33.329 Forat rodó, ull no especificat
  H33.33 Defectes múltiples de retina sense despreniment
   H33.331 Defectes múltiples de retina sense despreniment, ull dret
   H33.332 Defectes múltiples de retina sense despreniment, ull esquerre
   H33.333 Defectes múltiples de retina sense despreniment, bilateral
   H33.339 Defectes múltiples de retina sense despreniment, ull no especificat
 H33.4 Despreniment de retina per tracció
  Vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de retina
  H33.40 Despreniment de retina per tracció, ull no especificat
  H33.41 Despreniment de retina per tracció, ull dret
  H33.42 Despreniment de retina per tracció, ull esquerre
  H33.43 Despreniment de retina per tracció, bilateral
 H33.8 Altres tipus de despreniment de retina
H34 Oclusions vasculars de retina
 Exclou 1: amaurosi fugaç (G45.3)
 H34.0 Oclusió transitòria d'artèria de la retina
  H34.00 Oclusió transitòria d'artèria de la retina, ull no especificat
  H34.01 Oclusió transitòria d'artèria de la retina, ull dret
  H34.02 Oclusió transitòria d'artèria de la retina, ull esquerre
  H34.03 Oclusió transitòria d'artèria de la retina, bilateral
 H34.1 Oclusió d'artèria central de la retina
  H34.10 Oclusió d'artèria central de la retina, ull no especificat
  H34.11 Oclusió d'artèria central de la retina, ull dret
  H34.12 Oclusió d'artèria central de la retina, ull esquerre
  H34.13 Oclusió d'artèria central de la retina, bilateral
 H34.2 Altres tipus d'oclusió d'artèria de la retina
  H34.21 Oclusió parcial d'artèria de la retina

   Placa de Hollenhorst
Microembòlia retinal

   H34.211 Oclusió parcial d'artèria de la retina, ull dret
   H34.212 Oclusió parcial d'artèria de la retina, ull esquerre
   H34.213 Oclusió parcial d'artèria de la retina, bilateral
   H34.219 Oclusió parcial d'artèria de la retina, ull no especificat
  H34.23 Oclusió de branca arterial de la retina
   H34.231 Oclusió de branca arterial de la retina, ull dret
   H34.232 Oclusió de branca arterial de la retina, ull esquerre
   H34.233 Oclusió de branca arterial de la retina, bilateral
   H34.239 Oclusió de branca arterial de la retina, ull no especificat
 H34.8 Altres tipus d'oclusió vascular de retina
  H34.81 Oclusió de vena central de la retina

   

Oclusió antiga de vena central de la retina
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
H34.81 per a designar la gravetat de l'oclusió:
0 - amb edema macular
1 - amb neovascularització de retina
2 - estable

   H34.811 Oclusió de vena central de la retina, ull dret
   H34.812 Oclusió de vena central de la retina, ull esquerre
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   H34.813 Oclusió de vena central de la retina, bilateral
   H34.819 Oclusió de vena central de la retina, ull no especificat
  H34.82 Congestió venosa de retina

   Oclusió de vena de la retina incipient
Oclusió de vena de la retina parcial

   H34.821 Congestió venosa de retina, ull dret
   H34.822 Congestió venosa de retina, ull esquerre
   H34.823 Congestió venosa de retina, bilateral
   H34.829 Congestió venosa de retina, ull no especificat
  H34.83 Oclusió de vena tributària (branca) de la retina

   

Oclusió antiga de vena tributària (branca) de la retina
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
H34.83 per a designar la gravetat de l'oclusió:
0 - amb edema macular
1 - amb neovascularització de retina
2 - estable

   H34.831 Oclusió de vena tributària (branca) de la retina, ull dret
   H34.832 Oclusió de vena tributària (branca) de la retina, ull esquerre
   H34.833 Oclusió de vena tributària (branca) de la retina, bilateral
   H34.839 Oclusió de vena tributària (branca) de la retina, ull no especificat
 H34.9 Oclusió vascular de retina no especificada
H35 Altres trastorns de retina

 Exclou 2: trastorns de retina diabètics (E08.311-E08.359, E09.311-E09.359, E10.311-E10.359, E11.311-
E11.359, E13.311-E13.359)

 H35.0 Retinopatia de fons i canvis vasculars de retina

  Codifiqueu
també:

qualsevol hipertensió associada (I10.-)

  H35.00 Retinopatia de fons no especificada
  H35.01 Canvis en l'aspecte vascular de la retina
   Embeinament vascular de la retina
   H35.011 Canvis en l'aspecte vascular de la retina, ull dret
   H35.012 Canvis en l'aspecte vascular de la retina, ull esquerre
   H35.013 Canvis en l'aspecte vascular de la retina, bilateral
   H35.019 Canvis en l'aspecte vascular de la retina, ull no especificat
  H35.02 Retinopatia exsudativa
   Retinopatia de Coats
   H35.021 Retinopatia exsudativa, ull dret
   H35.022 Retinopatia exsudativa, ull esquerre
   H35.023 Retinopatia exsudativa, bilateral
   H35.029 Retinopatia exsudativa, ull no especificat
  H35.03 Retinopatia hipertensiva
   H35.031 Retinopatia hipertensiva, ull dret
   H35.032 Retinopatia hipertensiva, ull esquerre
   H35.033 Retinopatia hipertensiva, bilateral
   H35.039 Retinopatia hipertensiva, ull no especificat
  H35.04 Microaneurismes de retina no especificats
   H35.041 Microaneurismes de retina no especificats, ull dret
   H35.042 Microaneurismes de retina no especificats, ull esquerre
   H35.043 Microaneurismes de retina no especificats, bilateral
   H35.049 Microaneurismes de retina no especificats, ull no especificat
  H35.05 Neovascularització no especificada de retina
   H35.051 Neovascularització no especificada de retina, ull dret
   H35.052 Neovascularització no especificada de retina, ull esquerre
   H35.053 Neovascularització no especificada de retina, bilateral
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   H35.059 Neovascularització no especificada de retina, ull no especificat
  H35.06 Vasculitis retinal

   Malaltia d'Eales
Perivasculitis retinal

   H35.061 Vasculitis retinal, ull dret
   H35.062 Vasculitis retinal, ull esquerre
   H35.063 Vasculitis retinal, bilateral
   H35.069 Vasculitis retinal, ull no especificat
  H35.07 Telangièctasi retinal
   H35.071 Telangièctasi retinal, ull dret
   H35.072 Telangièctasi retinal, ull esquerre
   H35.073 Telangièctasi retinal, bilateral
   H35.079 Telangièctasi retinal, ull no especificat
  H35.09 Altres anomalies microvasculars intraretinals
   Varices de la retina
 H35.1 Retinopatia de la prematuritat
  H35.10 Retinopatia de la prematuritat no especificada
   Retinopatia de la prematuritat NE
   H35.101 Retinopatia de la prematuritat no especificada, ull dret
   H35.102 Retinopatia de la prematuritat no especificada, ull esquerre
   H35.103 Retinopatia de la prematuritat no especificada, bilateral
   H35.109 Retinopatia de la prematuritat no especificada, ull no especificat
  H35.11 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0
   H35.111 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0, ull dret
   H35.112 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0, ull esquerre
   H35.113 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0, bilateral
   H35.119 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0, ull no especificat
  H35.12 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1
   H35.121 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1, ull dret
   H35.122 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1, ull esquerre
   H35.123 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1, bilateral
   H35.129 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1, ull no especificat
  H35.13 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2
   H35.131 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2, ull dret
   H35.132 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2, ull esquerre
   H35.133 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2, bilateral
   H35.139 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2, ull no especificat
  H35.14 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3
   H35.141 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3, ull dret
   H35.142 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3, ull esquerre
   H35.143 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3, bilateral
   H35.149 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3, ull no especificat
  H35.15 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4
   H35.151 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4, ull dret
   H35.152 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4, ull esquerre
   H35.153 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4, bilateral
   H35.159 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4, ull no especificat
  H35.16 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5
   H35.161 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5, ull dret
   H35.162 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5, ull esquerre
   H35.163 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5, bilateral
   H35.169 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5, ull no especificat
  H35.17 Fibroplàsia retrolenticular
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   H35.171 Fibroplàsia retrolenticular, ull dret
   H35.172 Fibroplàsia retrolenticular, ull esquerre
   H35.173 Fibroplàsia retrolenticular, bilateral
   H35.179 Fibroplàsia retrolenticular, ull no especificat
 H35.2 Altres tipus de retinopatia proliferativa no diabètica
  Vitreoretinopatia proliferativa

  Exclou 1: vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de retina (H33.4-)
  H35.20 Altres tipus de retinopatia proliferativa no diabètica, ull no especificat
  H35.21 Altres tipus de retinopatia proliferativa no diabètica, ull dret
  H35.22 Altres tipus de retinopatia proliferativa no diabètica, ull esquerre
  H35.23 Altres tipus de retinopatia proliferativa no diabètica, bilateral
 H35.3 Degeneració macular i de pol posterior
  H35.30 Degeneració macular no especificada
   Degeneració macular relacionada amb l'edat
  H35.31 Degeneració macular relacionada amb l'edat, no exsudativa

   

Degeneració macular atròfica relacionada amb l'edat
estadi sec avançat
Degeneració macular seca relacionada amb l'edat
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
H35.31 per a designar l'estadi de la malaltia:
0 - estadi no especificat
1 - estadi sec inicial
2 - estadi sec intermedi
3 - atròfic avançat sense afectació subfòvica
4 - atròfic avançat amb afectació subfòvica

   H35.311 Degeneració macular relacionada amb l'edat, no exsudativa, ull dret

   H35.312 Degeneració macular relacionada amb l'edat, no exsudativa, ull
esquerre

   H35.313 Degeneració macular relacionada amb l'edat, no exsudativa, bilateral

   H35.319 Degeneració macular relacionada amb l'edat, no exsudativa, ull no
especificat

  H35.32 Degeneració macular relacionada amb l'edat, exsudativa

   

amb involució o regressió de la neovascularització
Degeneració macular humida relacionada amb l'edat
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter als codis de la subcategoria
H35.32 per a designar l'estadi de la malaltia:
0 - estadi no especificat
1 - amb neovascularització coroidal activa
2 - amb neovascularització coroidal inactiva
3 - amb cicatriu inactiva

   H35.321 Degeneració macular relacionada amb l'edat, exsudativa, ull dret
   H35.322 Degeneració macular relacionada amb l'edat, exsudativa, ull esquerre
   H35.323 Degeneració macular relacionada amb l'edat, exsudativa, bilateral

   H35.329 Degeneració macular relacionada amb l'edat, exsudativa, ull no
especificat

  H35.33 Estries angioides maculars
  H35.34 Quist, forat o pseudoforat macular
   H35.341 Quist, forat o pseudoforat macular, ull dret
   H35.342 Quist, forat o pseudoforat macular, ull esquerre
   H35.343 Quist, forat o pseudoforat macular, bilateral
   H35.349 Quist, forat o pseudoforat macular, ull no especificat
  H35.35 Degeneració macular cistoide

   Exclou 1: edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes
(H59.03-)

   H35.351 Degeneració macular cistoide, ull dret
   H35.352 Degeneració macular cistoide, ull esquerre
   H35.353 Degeneració macular cistoide, bilateral
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   H35.359 Degeneració macular cistoide, ull no especificat
  H35.36 Druses (degeneratives) maculars
   H35.361 Druses (degeneratives) maculars, ull dret
   H35.362 Druses (degeneratives) maculars, ull esquerre
   H35.363 Druses (degeneratives) maculars, bilateral
   H35.369 Druses (degeneratives) maculars, ull no especificat
  H35.37 Arrugament macular
   H35.371 Arrugament macular, ull dret
   H35.372 Arrugament macular, ull esquerre
   H35.373 Arrugament macular, bilateral
   H35.379 Arrugament macular, ull no especificat
  H35.38 Maculopatia tòxica

   Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb
cinquè o sisè caràcter 1-4 o 6)

   
Empreu un
codi
addicional:

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

   H35.381 Maculopatia tòxica, ull dret
   H35.382 Maculopatia tòxica, ull esquerre
   H35.383 Maculopatia tòxica, bilateral
   H35.389 Maculopatia tòxica, ull no especificat
 H35.4 Degeneració perifèrica de retina

  Exclou 1: degeneració (distròfia) de retina hereditària (H35.5-)
degeneració perifèrica de retina amb ruptura de retina (H33.3-)

  H35.40 Degeneració perifèrica no especificada de retina
  H35.41 Degeneració retinal perifèrica reticular
   Degeneració retinal en palissada
   H35.411 Degeneració retinal perifèrica reticular, ull dret
   H35.412 Degeneració retinal perifèrica reticular, ull esquerre
   H35.413 Degeneració retinal perifèrica reticular, bilateral
   H35.419 Degeneració retinal perifèrica reticular, ull no especificat
  H35.42 Degeneració retinal perifèrica microcistoide
   H35.421 Degeneració retinal perifèrica microcistoide, ull dret
   H35.422 Degeneració retinal perifèrica microcistoide, ull esquerre
   H35.423 Degeneració retinal perifèrica microcistoide, bilateral
   H35.429 Degeneració retinal perifèrica microcistoide, ull no especificat
  H35.43 Degeneració retinal perifèrica d'empedrat
   H35.431 Degeneració retinal perifèrica d'empedrat, ull dret
   H35.432 Degeneració retinal perifèrica d'empedrat, ull esquerre
   H35.433 Degeneració retinal perifèrica d'empedrat, bilateral
   H35.439 Degeneració retinal perifèrica d'empedrat, ull no especificat
  H35.44 Degeneració retinal perifèrica reticular relacionada amb l'edat
   H35.441 Degeneració retinal perifèrica reticular relacionada amb l'edat, ull dret

   H35.442 Degeneració retinal perifèrica reticular relacionada amb l'edat, ull
esquerre

   H35.443 Degeneració retinal perifèrica reticular relacionada amb l'edat, bilateral

   H35.449 Degeneració retinal perifèrica reticular relacionada amb l'edat, ull no
especificat

  H35.45 Degeneració retinal perifèrica pigmentària secundària
   H35.451 Degeneració retinal perifèrica pigmentària secundària, ull dret
   H35.452 Degeneració retinal perifèrica pigmentària secundària, ull esquerre
   H35.453 Degeneració retinal perifèrica pigmentària secundària, bilateral
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   H35.459 Degeneració retinal perifèrica pigmentària secundària, ull no
especificat

  H35.46 Degeneració vitreoretinal secundària
   H35.461 Degeneració vitreoretinal secundària, ull dret
   H35.462 Degeneració vitreoretinal secundària, ull esquerre
   H35.463 Degeneració vitreoretinal secundària, bilateral
   H35.469 Degeneració vitreoretinal secundària, ull no especificat
 H35.5 Distròfia retinal hereditària
  Exclou 1: distròfies que afecten principalment la membrana de Bruch (H31.1-)
  H35.50 Distròfia retinal hereditària no especificada
  H35.51 Distròfia vitreoretinal
  H35.52 Distròfia pigmentària de retina

   
Distròfia retinal amb puntejat blanc (fundus albipunctatus)
Retinitis pigmentària
Distròfia tapetoretinal

  H35.53 Altres tipus de distròfia que afecten principalment la retina sensorial
   Malaltia de Stargardt
  H35.54 Distròfies que afecten principalment l'epiteli pigmentari de la retina
   Distròfia retinal vitel·liforme
 H35.6 Hemorràgia retinal
  H35.60 Hemorràgia retinal, ull no especificat
  H35.61 Hemorràgia retinal, ull dret
  H35.62 Hemorràgia retinal, ull esquerre
  H35.63 Hemorràgia retinal, bilateral
 H35.7 Separació de capes retinals

  Exclou 1: despreniment (serós) de retina (H33.2-)
despreniment de retina regmatogènic (H33.0-)

  H35.70 Separació de capes retinals no especificada
  H35.71 Corioretinopatia serosa central
   H35.711 Corioretinopatia serosa central, ull dret
   H35.712 Corioretinopatia serosa central, ull esquerre
   H35.713 Corioretinopatia serosa central, bilateral
   H35.719 Corioretinopatia serosa central, ull no especificat
  H35.72 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina
   H35.721 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina, ull dret
   H35.722 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina, ull esquerre
   H35.723 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina, bilateral

   H35.729 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina, ull no
especificat

  H35.73 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina
   H35.731 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina, ull dret

   H35.732 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina, ull
esquerre

   H35.733 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina, bilateral

   H35.739 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina, ull no
especificat

 H35.8 Altres trastorns especificats de retina
  Exclou 2: hemorràgia retinal (H35.6-)
  H35.81 Edema retinal
   Exsudat de retina cotonós
  H35.82 Isquèmia retinal
  H35.89 Altres trastorns especificats de retina
 H35.9 Trastorn de retina no especificat
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H36 Trastorns de retina en malalties classificades en un altre lloc

 
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
trastorns de cèl·lules falciformes (D57.-)
trastorns d'emmagatzematge de lípids (E75.-)

 Exclou 1: retinopatia arterioescleròtica (H35.0-)
retinopatia diabètica (E08.3-, E09.3-, E10.3-, E11.3-, E13.3-)

Glaucoma (H40-H42)
H40 Glaucoma

 
Exclou 1: glaucoma absolut (H44.51-)

glaucoma congènit (Q15.0)
glaucoma traumàtic causat per lesió durant el part (P15.3)

 H40.0 Sospita de glaucoma
  H40.00 Preglaucoma no especificat
   H40.001 Preglaucoma no especificat, ull dret
   H40.002 Preglaucoma no especificat, ull esquerre
   H40.003 Preglaucoma no especificat, bilateral
   H40.009 Preglaucoma no especificat, ull no especificat
  H40.01 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc
   Glaucoma d'angle obert, baix risc
   H40.011 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc, ull dret

   H40.012 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc, ull
esquerre

   H40.013 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc, bilateral

   H40.019 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, baix risc, ull no
especificat

  H40.02 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc
   Glaucoma d'angle obert, alt risc
   H40.021 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc, ull dret

   H40.022 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc, ull
esquerre

   H40.023 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc, bilateral

   H40.029 Glaucoma d'angle obert amb resultats no establerts, alt risc, ull no
especificat

  H40.03 Angle anatòmic estret
   Sospita d'angle tancat primari
   H40.031 Angle anatòmic estret, ull dret
   H40.032 Angle anatòmic estret, ull esquerre
   H40.033 Angle anatòmic estret, bilateral
   H40.039 Angle anatòmic estret, ull no especificat
  H40.04 Sensibilitat als esteroides
   H40.041 Sensibilitat als esteroides, ull dret
   H40.042 Sensibilitat als esteroides, ull esquerre
   H40.043 Sensibilitat als esteroides, bilateral
   H40.049 Sensibilitat als esteroides, ull no especificat
  H40.05 Hipertensió ocular
   H40.051 Hipertensió ocular, ull dret
   H40.052 Hipertensió ocular, ull esquerre
   H40.053 Hipertensió ocular, bilateral
   H40.059 Hipertensió ocular, ull no especificat
  H40.06 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma
   H40.061 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma, ull dret
   H40.062 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma, ull esquerre
   H40.063 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma, bilateral
   H40.069 Angle tancat primari sense lesió de glaucoma, ull no especificat
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 H40.1 Glaucoma d'angle obert
  H40.10 Glaucoma d'angle obert no especificat

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi
H40.10 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

  H40.11 Glaucoma d'angle obert primari
   Glaucoma crònic simple

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi
de la subcategoria H40.11 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

   H40.111 Glaucoma d'angle obert primari, ull dret
   H40.112 Glaucoma d'angle obert primari, ull esquerre
   H40.113 Glaucoma d'angle obert primari, bilateral
   H40.119 Glaucoma d'angle obert primari, ull no especificat
  H40.12 Glaucoma de tensió baixa

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi
de la subcategoria H40.12 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

   H40.121 Glaucoma de tensió baixa, ull dret
   H40.122 Glaucoma de tensió baixa, ull esquerre
   H40.123 Glaucoma de tensió baixa, bilateral
   H40.129 Glaucoma de tensió baixa, ull no especificat
  H40.13 Glaucoma pigmentari

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi
de la subcategoria H40.13 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

   H40.131 Glaucoma pigmentari, ull dret
   H40.132 Glaucoma pigmentari, ull esquerre
   H40.133 Glaucoma pigmentari, bilateral
   H40.139 Glaucoma pigmentari, ull no especificat
  H40.14 Glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi
de la subcategoria H40.14 per a designar l'estadi del glaucoma
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   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

   H40.141 Glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí, ull dret
   H40.142 Glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí, ull esquerre
   H40.143 Glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí, bilateral
   H40.149 Glaucoma capsular amb pseudoexfoliació de cristal·lí, ull no especificat
  H40.15 Estadi residual de glaucoma d'angle obert
   H40.151 Estadi residual de glaucoma d'angle obert, ull dret
   H40.152 Estadi residual de glaucoma d'angle obert, ull esquerre
   H40.153 Estadi residual de glaucoma d'angle obert, bilateral
   H40.159 Estadi residual de glaucoma d'angle obert, ull no especificat
 H40.2 Glaucoma d'angle tancat primari

  Exclou 1: anomalia del drenatge de l'humor aquós (H40.83-)
glaucoma maligne (H40.83-)

  H40.20 Glaucoma d'angle tancat primari no especificat

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi
H40.20 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

  H40.21 Glaucoma agut d'angle tancat

   Atac de glaucoma agut d'angle tancat
Crisi de glaucoma agut d'angle tancat

   H40.211 Glaucoma agut d'angle tancat, ull dret
   H40.212 Glaucoma agut d'angle tancat, ull esquerre
   H40.213 Glaucoma agut d'angle tancat, bilateral
   H40.219 Glaucoma agut d'angle tancat, ull no especificat
  H40.22 Glaucoma crònic d'angle tancat
   Glaucoma crònic primari d'angle tancat

   Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi
de la subcategoria H40.22 per a designar l'estadi del glaucoma

   0 - estadi no especificat

   1 - estadi lleu

   2 - estadi moderat

   3 - estadi greu

   4 - estadi indeterminat

   H40.221 Glaucoma crònic d'angle tancat, ull dret
   H40.222 Glaucoma crònic d'angle tancat, ull esquerre
   H40.223 Glaucoma crònic d'angle tancat, bilateral
   H40.229 Glaucoma crònic d'angle tancat, ull no especificat
  H40.23 Glaucoma d'angle tancat intermitent
   H40.231 Glaucoma d'angle tancat intermitent, ull dret
   H40.232 Glaucoma d'angle tancat intermitent, ull esquerre
   H40.233 Glaucoma d'angle tancat intermitent, bilateral
   H40.239 Glaucoma d'angle tancat intermitent, ull no especificat
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  H40.24 Estadi residual de glaucoma d'angle tancat
   H40.241 Estadi residual de glaucoma d'angle tancat, ull dret
   H40.242 Estadi residual de glaucoma d'angle tancat, ull esquerre
   H40.243 Estadi residual de glaucoma d'angle tancat, bilateral
   H40.249 Estadi residual de glaucoma d'angle tancat, ull no especificat
 H40.3 Glaucoma secundari a traumatisme ocular

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la
subcategoria H40.3 per a designar l'estadi del glaucoma

  0 - estadi no especificat

  1 - estadi lleu

  2 - estadi moderat

  3 - estadi greu

  4 - estadi indeterminat

  H40.30 Glaucoma secundari a traumatisme ocular, ull no especificat
  H40.31 Glaucoma secundari a traumatisme ocular, ull dret
  H40.32 Glaucoma secundari a traumatisme ocular, ull esquerre
  H40.33 Glaucoma secundari a traumatisme ocular, bilateral
 H40.4 Glaucoma secundari a inflamació ocular

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la
subcategoria H40.4 per a designar l'estadi del glaucoma

  0 - estadi no especificat

  1 - estadi lleu

  2 - estadi moderat

  3 - estadi greu

  4 - estadi indeterminat

  H40.40 Glaucoma secundari a inflamació ocular, ull no especificat
  H40.41 Glaucoma secundari a inflamació ocular, ull dret
  H40.42 Glaucoma secundari a inflamació ocular, ull esquerre
  H40.43 Glaucoma secundari a inflamació ocular, bilateral
 H40.5 Glaucoma secundari a altres trastorns oculars

  Codifiqueu
també:

el trastorn ocular subjacent

  Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la
subcategoria H40.5 per a designar l'estadi del glaucoma

  0 - estadi no especificat

  1 - estadi lleu

  2 - estadi moderat

  3 - estadi greu

  4 - estadi indeterminat

  H40.50 Glaucoma secundari a altres trastorns oculars, ull no especificat
  H40.51 Glaucoma secundari a altres trastorns oculars, ull dret
  H40.52 Glaucoma secundari a altres trastorns oculars, ull esquerre
  H40.53 Glaucoma secundari a altres trastorns oculars, bilateral
 H40.6 Glaucoma secundari a fàrmacs
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Empreu un
codi
addicional:

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

  Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la
subcategoria H40.6 per a designar l'estadi del glaucoma

  0 - estadi no especificat

  1 - estadi lleu

  2 - estadi moderat

  3 - estadi greu

  4 - estadi indeterminat

  H40.60 Glaucoma secundari a fàrmacs, ull no especificat
  H40.61 Glaucoma secundari a fàrmacs, ull dret
  H40.62 Glaucoma secundari a fàrmacs, ull esquerre
  H40.63 Glaucoma secundari a fàrmacs, bilateral
 H40.8 Altres tipus de glaucoma
  H40.81 Glaucoma amb augment de la pressió venosa epiescleral
   H40.811 Glaucoma amb augment de la pressió venosa epiescleral, ull dret
   H40.812 Glaucoma amb augment de la pressió venosa epiescleral, ull esquerre
   H40.813 Glaucoma amb augment de la pressió venosa epiescleral, bilateral

   H40.819 Glaucoma amb augment de la pressió venosa epiescleral, ull no
especificat

  H40.82 Glaucoma causat per hipersecreció
   H40.821 Glaucoma causat per hipersecreció, ull dret
   H40.822 Glaucoma causat per hipersecreció, ull esquerre
   H40.823 Glaucoma causat per hipersecreció, bilateral
   H40.829 Glaucoma causat per hipersecreció, ull no especificat
  H40.83 Anomalia del drenatge de l'humor aquós
   Glaucoma maligne
   H40.831 Anomalia del drenatge de l'humor aquós, ull dret
   H40.832 Anomalia del drenatge de l'humor aquós, ull esquerre
   H40.833 Anomalia del drenatge de l'humor aquós, bilateral
   H40.839 Anomalia del drenatge de l'humor aquós, ull no especificat
  H40.89 Altres tipus especificats de glaucoma
 H40.9 Glaucoma no especificat
H42 Glaucoma en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
anirídia (Q13.1)
anomalia de Reiger (Q13.81)
glaucoma (en) diabetis mellitus (E08.39, E09.39, E10.39, E11.39, E13.39)
síndrome de Lowe (E72.03)
trastorn metabòlic especificat (E70-E88)

 
Exclou 1: glaucoma (en) oncocercosi (B73.02)

glaucoma (en) sífilis (A52.71)
glaucoma (en) tuberculosi (A18.59)

Trastorns del cos vitri i el globus ocular (H43-H44)
H43 Trastorns de cos vitri
 H43.0 Prolapse vitri

  Exclou 1: prolapse vitri traumàtic (S05.2-)
síndrome vítria consecutiva a intervenció de cataractes (H59.0-)

  H43.00 Prolapse vitri, ull no especificat
  H43.01 Prolapse vitri, ull dret
  H43.02 Prolapse vitri, ull esquerre
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  H43.03 Prolapse vitri, bilateral
 H43.1 Hemorràgia vítria
  H43.10 Hemorràgia vítria, ull no especificat
  H43.11 Hemorràgia vítria, ull dret
  H43.12 Hemorràgia vítria, ull esquerre
  H43.13 Hemorràgia vítria, bilateral
 H43.2 Dipòsits cristal·lins en cos vitri
  H43.20 Dipòsits cristal·lins en cos vitri, ull no especificat
  H43.21 Dipòsits cristal·lins en cos vitri, ull dret
  H43.22 Dipòsits cristal·lins en cos vitri, ull esquerre
  H43.23 Dipòsits cristal·lins en cos vitri, bilateral
 H43.3 Altres tipus d'opacitat vítria
  H43.31 Membranes i filaments vitris
   H43.311 Membranes i filaments vitris, ull dret
   H43.312 Membranes i filaments vitris, ull esquerre
   H43.313 Membranes i filaments vitris, bilateral
   H43.319 Membranes i filaments vitris, ull no especificat
  H43.39 Altres tipus d'opacitat vítria
   Mosques volants
   H43.391 Altres tipus d'opacitat vítria, ull dret
   H43.392 Altres tipus d'opacitat vítria, ull esquerre
   H43.393 Altres tipus d'opacitat vítria, bilateral
   H43.399 Altres tipus d'opacitat vítria, ull no especificat
 H43.8 Altres trastorns de cos vitri
  Exclou 1: vitreoretinopatia proliferativa amb despreniment de retina (H33.4-)

  Exclou 2: abscés vitri (H44.02-)
  H43.81 Degeneració vítria
   Despreniment vitri
   H43.811 Degeneració vítria, ull dret
   H43.812 Degeneració vítria, ull esquerre
   H43.813 Degeneració vítria, bilateral
   H43.819 Degeneració vítria, ull no especificat
  H43.82 Adherència vitreomacular
   Tracció vitreomacular
   H43.821 Adherència vitreomacular, ull dret
   H43.822 Adherència vitreomacular, ull esquerre
   H43.823 Adherència vitreomacular, bilateral
   H43.829 Adherència vitreomacular, ull no especificat
  H43.89 Altres trastorns de cos vitri
 H43.9 Trastorn no especificat de cos vitri
H44 Trastorns de globus ocular
 Inclou: trastorns que afecten múltiples estructures de l'ull

 H44.0 Endoftalmitis supurativa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme

  Exclou 1: endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge (H59.4-)
  H44.00 Endoftalmitis supurativa no especificada
   H44.001 Endoftalmitis supurativa no especificada, ull dret
   H44.002 Endoftalmitis supurativa no especificada, ull esquerre
   H44.003 Endoftalmitis supurativa no especificada, bilateral
   H44.009 Endoftalmitis supurativa no especificada, ull no especificat
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  H44.01 Panoftalmitis (aguda)
   H44.011 Panoftalmitis (aguda), ull dret
   H44.012 Panoftalmitis (aguda), ull esquerre
   H44.013 Panoftalmitis (aguda), bilateral
   H44.019 Panoftalmitis (aguda), ull no especificat
  H44.02 Abscés vitri (crònic)
   H44.021 Abscés vitri (crònic), ull dret
   H44.022 Abscés vitri (crònic), ull esquerre
   H44.023 Abscés vitri (crònic), bilateral
   H44.029 Abscés vitri (crònic), ull no especificat
 H44.1 Altres tipus d'endoftalmitis
  Exclou 1: endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge (H59.4-)

  Exclou 2: oftàlmia nodular (H16.2-)
  H44.11 Panuveïtis
   H44.111 Panuveïtis, ull dret
   H44.112 Panuveïtis, ull esquerre
   H44.113 Panuveïtis, bilateral
   H44.119 Panuveïtis, ull no especificat
  H44.12 Endoftalmitis parasitària no especificada
   H44.121 Endoftalmitis parasitària no especificada, ull dret
   H44.122 Endoftalmitis parasitària no especificada, ull esquerre
   H44.123 Endoftalmitis parasitària no especificada, bilateral
   H44.129 Endoftalmitis parasitària no especificada, ull no especificat
  H44.13 Uveïtis simpàtica
   H44.131 Uveïtis simpàtica, ull dret
   H44.132 Uveïtis simpàtica, ull esquerre
   H44.133 Uveïtis simpàtica, bilateral
   H44.139 Uveïtis simpàtica, ull no especificat
  H44.19 Altres tipus d'endoftalmitis
 H44.2 Miopia degenerativa
  Miopia maligna
  H44.20 Miopia degenerativa, ull no especificat
  H44.21 Miopia degenerativa, ull dret
  H44.22 Miopia degenerativa, ull esquerre
  H44.23 Miopia degenerativa, bilateral
  H44.2A Miopia degenerativa amb neovascularització coroidal

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol trastorn coroidal associat (H31.-)

   H44.2A1 Miopia degenerativa amb neovascularització coroidal, ull dret
   H44.2A2 Miopia degenerativa amb neovascularització coroidal, ull esquerre
   H44.2A3 Miopia degenerativa amb neovascularització coroidal, bilateral
   H44.2A9 Miopia degenerativa amb neovascularització coroidal, ull no especificat
  H44.2B Miopia degenerativa amb forat macular
   H44.2B1 Miopia degenerativa amb forat macular, ull dret
   H44.2B2 Miopia degenerativa amb forat macular, ull esquerre
   H44.2B3 Miopia degenerativa amb forat macular, bilateral
   H44.2B9 Miopia degenerativa amb forat macular, ull no especificat
  H44.2C Miopia degenerativa amb despreniment de retina

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de despreniment de retina (H33.-)
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   H44.2C1 Miopia degenerativa amb despreniment de retina, ull dret
   H44.2C2 Miopia degenerativa amb despreniment de retina, ull esquerre
   H44.2C3 Miopia degenerativa amb despreniment de retina, bilateral
   H44.2C9 Miopia degenerativa amb despreniment de retina, ull no especificat
  H44.2D Miopia degenerativa amb foveòsquisi
   H44.2D1 Miopia degenerativa amb foveòsquisi, ull dret
   H44.2D2 Miopia degenerativa amb foveòsquisi, ull esquerre
   H44.2D3 Miopia degenerativa amb foveòsquisi, bilateral
   H44.2D9 Miopia degenerativa amb foveòsquisi, ull no especificat
  H44.2E Miopia degenerativa amb una altra maculopatia
   H44.2E1 Miopia degenerativa amb una altra maculopatia, ull dret
   H44.2E2 Miopia degenerativa amb una altra maculopatia, ull esquerre
   H44.2E3 Miopia degenerativa amb una altra maculopatia, bilateral
   H44.2E9 Miopia degenerativa amb una altra maculopatia, ull no especificat
 H44.3 Altres trastorns degeneratius i trastorns degeneratius no especificats de globus ocular
  H44.30 Trastorn degeneratiu no especificat de globus ocular
  H44.31 Calcosi
   H44.311 Calcosi, ull dret
   H44.312 Calcosi, ull esquerre
   H44.313 Calcosi, bilateral
   H44.319 Calcosi, ull no especificat
  H44.32 Siderosi ocular
   H44.321 Siderosi, ull dret
   H44.322 Siderosi, ull esquerre
   H44.323 Siderosi, ull, bilateral
   H44.329 Siderosi, ull no especificat
  H44.39 Altres trastorns degeneratius de globus ocular
   H44.391 Altres trastorns degeneratius de globus ocular, ull dret
   H44.392 Altres trastorns degeneratius de globus ocular, ull esquerre
   H44.393 Altres trastorns degeneratius de globus ocular, bilateral
   H44.399 Altres trastorns degeneratius de globus ocular, ull no especificat
 H44.4 Hipotonia ocular
  H44.40 Hipotonia ocular no especificada
  H44.41 Hipotonia ocular de cambra anterior plana
   H44.411 Hipotonia ocular de cambra anterior plana, ull dret
   H44.412 Hipotonia ocular de cambra anterior plana, ull esquerre
   H44.413 Hipotonia ocular de cambra anterior plana, bilateral
   H44.419 Hipotonia ocular de cambra anterior plana, ull no especificat
  H44.42 Hipotonia ocular causada per fístula ocular
   H44.421 Hipotonia ocular causada per fístula ocular, ull dret
   H44.422 Hipotonia ocular causada per fístula ocular, ull esquerre
   H44.423 Hipotonia ocular causada per fístula ocular, bilateral
   H44.429 Hipotonia ocular causada per fístula ocular, ull no especificat
  H44.43 Hipotonia ocular causada per altres trastorns oculars
   H44.431 Hipotonia ocular causada per altres trastorns oculars, ull dret
   H44.432 Hipotonia ocular causada per altres trastorns oculars, ull esquerre
   H44.433 Hipotonia ocular causada per altres trastorns oculars, bilateral
   H44.439 Hipotonia ocular causada per altres trastorns oculars, ull no especificat
  H44.44 Hipotonia ocular primària
   H44.441 Hipotonia ocular primària, ull dret
   H44.442 Hipotonia ocular primària, ull esquerre
   H44.443 Hipotonia ocular primària, bilateral
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   H44.449 Hipotonia ocular primària, ull no especificat
 H44.5 Afeccions degeneratives de globus ocular
  H44.50 Afeccions degeneratives de globus ocular no especificades
  H44.51 Glaucoma absolut
   H44.511 Glaucoma absolut, ull dret
   H44.512 Glaucoma absolut, ull esquerre
   H44.513 Glaucoma absolut, bilateral
   H44.519 Glaucoma absolut, ull no especificat
  H44.52 Atròfia de globus ocular
   Ptisi bulbar
   H44.521 Atròfia de globus ocular, ull dret
   H44.522 Atròfia de globus ocular, ull esquerre
   H44.523 Atròfia de globus ocular, bilateral
   H44.529 Atròfia de globus ocular, ull no especificat
  H44.53 Leucocòria
   H44.531 Leucocòria, ull dret
   H44.532 Leucocòria, ull esquerre
   H44.533 Leucocòria, bilateral
   H44.539 Leucocòria, ull no especificat
 H44.6 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el cos estrany magnètic (Z18.11)

  Exclou 1: cos estrany intraocular actual (S05.-)

  
Exclou 2: cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) (H44.7-)

cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant a l'òrbita (H05.5-)
cos estrany retingut a la parpella (H02.81-)

  H44.60 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) no especificat
   H44.601 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull dret

   H44.602 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull
esquerre

   H44.603 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) no especificat,
bilateral

   H44.609 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull no
especificat

  H44.61 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la cambra anterior
   H44.611 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la cambra anterior, ull dret
   H44.612 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la cambra anterior, ull esquerre
   H44.613 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la cambra anterior, bilateral

   H44.619 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la cambra anterior, ull no
especificat

  H44.62 Cos estrany magnètic retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar
   H44.621 Cos estrany magnètic retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull dret
   H44.622 Cos estrany magnètic retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull esquerre
   H44.623 Cos estrany magnètic retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, bilateral

   H44.629 Cos estrany magnètic retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull no
especificat

  H44.63 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cristal·lí
   H44.631 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cristal·lí, ull dret
   H44.632 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cristal·lí, ull esquerre
   H44.633 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cristal·lí, bilateral
   H44.639 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cristal·lí, ull no especificat
  H44.64 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la paret posterior del globus ocular
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   H44.641 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la paret posterior del globus
ocular, ull dret

   H44.642 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la paret posterior del globus
ocular, ull esquerre

   H44.643 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la paret posterior del globus
ocular, bilateral

   H44.649 Cos estrany magnètic retingut (antic) a la paret posterior del globus
ocular, ull no especificat

  H44.65 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cos vitri
   H44.651 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cos vitri, ull dret
   H44.652 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cos vitri, ull esquerre
   H44.653 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cos vitri, bilateral
   H44.659 Cos estrany magnètic retingut (antic) al cos vitri, ull no especificat

  H44.69 Cos estrany magnètic retingut (antic) en altres localitzacions intraoculars o en
localitzacions intraoculars múltiples

   H44.691 Cos estrany magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull dret

   H44.692 Cos estrany magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull esquerre

   H44.693 Cos estrany magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, bilateral

   H44.699 Cos estrany magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull no especificat

 H44.7 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el cos estrany no magnètic (Z18.01-Z18.10, Z18.12, Z18.2-
Z18.9)

  Exclou 1: cos estrany intraocular actual (S05.-)

  
Exclou 2: cos estrany magnètic intraocular retingut (antic) (H44.6-)

cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant a l'òrbita (H05.5-)
cos estrany retingut a la parpella (H02.81-)

  H44.70 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) no especificat

   H44.701 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull
dret

   H44.702 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull
esquerre

   H44.703 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) no especificat,
bilateral

   H44.709 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic) no especificat, ull
no especificat

    Cos estrany intraocular retingut (antic) NE
  H44.71 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la cambra anterior
   H44.711 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la cambra anterior, ull dret

   H44.712 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la cambra anterior, ull
esquerre

   H44.713 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la cambra anterior, bilateral

   H44.719 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la cambra anterior, ull no
especificat

  H44.72 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar
   H44.721 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull dret

   H44.722 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull
esquerre

   H44.723 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, bilateral

   H44.729 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a l'iris o al cos ciliar, ull no
especificat

  H44.73 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cristal·lí
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   H44.731 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cristal·lí, ull dret
   H44.732 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cristal·lí, ull esquerre
   H44.733 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cristal·lí, bilateral
   H44.739 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cristal·lí, ull no especificat
  H44.74 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la paret posterior del globus ocular

   H44.741 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la paret posterior del
globus ocular, ull dret

   H44.742 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la paret posterior del
globus ocular, ull esquerre

   H44.743 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la paret posterior del
globus ocular, bilateral

   H44.749 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) a la paret posterior del
globus ocular, ull no especificat

  H44.75 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cos vitri
   H44.751 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cos vitri, ull dret
   H44.752 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cos vitri, ull esquerre
   H44.753 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cos vitri, bilateral
   H44.759 Cos estrany (no magnètic) retingut (antic) al cos vitri, ull no especificat

  H44.79 Cos estrany no magnètic retingut (antic) en altres localitzacions intraoculars o en
localitzacions intraoculars múltiples

   H44.791 Cos estrany no magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull dret

   H44.792 Cos estrany no magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull esquerre

   H44.793 Cos estrany no magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, bilateral

   H44.799 Cos estrany no magnètic retingut (antic) en altres localitzacions
intraoculars o en localitzacions intraoculars múltiples, ull no especificat

 H44.8 Altres trastorns de globus ocular
  H44.81 Hemoftàlmia
   H44.811 Hemoftàlmia, ull dret
   H44.812 Hemoftàlmia, ull esquerre
   H44.813 Hemoftàlmia, bilateral
   H44.819 Hemoftàlmia, ull no especificat
  H44.82 Luxació de globus ocular
   H44.821 Luxació de globus ocular, ull dret
   H44.822 Luxació de globus ocular, ull esquerre
   H44.823 Luxació de globus ocular, bilateral
   H44.829 Luxació de globus ocular, ull no especificat
  H44.89 Altres trastorns de globus ocular
 H44.9 Trastorn no especificat de globus ocular
Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques (H46-H47)
H46 Neuritis òptica

 Exclou 2: neuromielitis òptica [Devic] (G36.0)
neuropatia òptica isquèmica (H47.01-)

 H46.0 Papil·litis òptica
  H46.00 Papil·litis òptica, ull no especificat
  H46.01 Papil·litis òptica, ull dret
  H46.02 Papil·litis òptica, ull esquerre
  H46.03 Papil·litis òptica, bilateral
 H46.1 Neuritis retrobulbar
  Neuritis retrobulbar NE

  Exclou 1: neuritis retrobulbar sifilítica (A52.15)
  H46.10 Neuritis retrobulbar, ull no especificat
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  H46.11 Neuritis retrobulbar, ull dret
  H46.12 Neuritis retrobulbar, ull esquerre
  H46.13 Neuritis retrobulbar, bilateral
 H46.2 Neuropatia òptica nutricional
 H46.3 Neuropatia òptica tòxica

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la causa

 H46.8 Altres tipus de neuritis òptica
 H46.9 Neuritis òptica no especificada
H47 Altres trastorns de nervi òptic [segon parell cranial] i vies òptiques
 H47.0 Trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc
  H47.01 Neuropatia òptica isquèmica
   H47.011 Neuropatia òptica isquèmica, ull dret
   H47.012 Neuropatia òptica isquèmica, ull esquerre
   H47.013 Neuropatia òptica isquèmica, bilateral
   H47.019 Neuropatia òptica isquèmica, ull no especificat
  H47.02 Hemorràgia en beina del nervi òptic
   H47.021 Hemorràgia en beina del nervi òptic, ull dret
   H47.022 Hemorràgia en beina del nervi òptic, ull esquerre
   H47.023 Hemorràgia en beina del nervi òptic, bilateral
   H47.029 Hemorràgia en beina del nervi òptic, ull no especificat
  H47.03 Hipoplàsia de nervi òptic
   H47.031 Hipoplàsia de nervi òptic, ull dret
   H47.032 Hipoplàsia de nervi òptic, ull esquerre
   H47.033 Hipoplàsia de nervi òptic, bilateral
   H47.039 Hipoplàsia de nervi òptic, ull no especificat
  H47.09 Altres trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc
   Compressió del nervi òptic
   H47.091 Altres trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc, ull dret

   H47.092 Altres trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc, ull
esquerre

   H47.093 Altres trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc, bilateral

   H47.099 Altres trastorns de nervi òptic no classificats a cap altre lloc, ull no
especificat

 H47.1 Papil·ledema
  H47.10 Papil·ledema no especificat
  H47.11 Papil·ledema associat amb augment de la pressió intracranial
  H47.12 Papil·ledema associat amb descens de la pressió ocular
  H47.13 Papil·ledema associat amb trastorn retinal
  H47.14 Síndrome de Foster Kennedy
   H47.141 Síndrome de Foster Kennedy, ull dret
   H47.142 Síndrome de Foster Kennedy, ull esquerre
   H47.143 Síndrome de Foster Kennedy, bilateral
   H47.149 Síndrome de Foster Kennedy, ull no especificat
 H47.2 Atròfia òptica
  H47.20 Atròfia òptica no especificada
  H47.21 Atròfia òptica primària
   H47.211 Atròfia òptica primària, ull dret
   H47.212 Atròfia òptica primària, ull esquerre
   H47.213 Atròfia òptica primària, bilateral
   H47.219 Atròfia òptica primària, ull no especificat
  H47.22 Atròfia òptica hereditària
   Atròfia òptica de Leber

338



  H47.23 Atròfia òptica glaucomatosa
   H47.231 Atròfia òptica glaucomatosa, ull dret
   H47.232 Atròfia òptica glaucomatosa, ull esquerre
   H47.233 Atròfia òptica glaucomatosa, bilateral
   H47.239 Atròfia òptica glaucomatosa, ull no especificat
  H47.29 Altres tipus d'atròfia òptica
   Pal·lidesa temporal del disc òptic
   H47.291 Altres tipus d'atròfia òptica, ull dret
   H47.292 Altres tipus d'atròfia òptica, ull esquerre
   H47.293 Altres tipus d'atròfia òptica, bilateral
   H47.299 Altres tipus d'atròfia òptica, ull no especificat
 H47.3 Altres trastorns de disc òptic
  H47.31 Coloboma de disc òptic
   H47.311 Coloboma de disc òptic, ull dret
   H47.312 Coloboma de disc òptic, ull esquerre
   H47.313 Coloboma de disc òptic, bilateral
   H47.319 Coloboma de disc òptic, ull no especificat
  H47.32 Druses de disc òptic
   H47.321 Druses de disc òptic, ull dret
   H47.322 Druses de disc òptic, ull esquerre
   H47.323 Druses de disc òptic, bilateral
   H47.329 Druses de disc òptic, ull no especificat
  H47.33 Pseudopapil·ledema de disc òptic
   H47.331 Pseudopapil·ledema de disc òptic, ull dret
   H47.332 Pseudopapil·ledema de disc òptic, ull esquerre
   H47.333 Pseudopapil·ledema de disc òptic, bilateral
   H47.339 Pseudopapil·ledema de disc òptic, ull no especificat
  H47.39 Altres trastorns de disc òptic
   H47.391 Altres trastorns de disc òptic, ull dret
   H47.392 Altres trastorns de disc òptic, ull esquerre
   H47.393 Altres trastorns de disc òptic, bilateral
   H47.399 Altres trastorns de disc òptic, ull no especificat
 H47.4 Trastorns de quiasma òptic

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  H47.41 Trastorns de quiasma òptic en (causats per) trastorns inflamatoris
  H47.42 Trastorns de quiasma òptic en (causats per) neoplàsia
  H47.43 Trastorns de quiasma òptic en (causats per) trastorns vasculars
  H47.49 Trastorns de quiasma òptic en (causats per) altres trastorns
 H47.5 Trastorns d'altres vies òptiques
  Trastorns dels tractes òptics, els nuclis del cos geniculat i les radiacions òptiques

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  H47.51 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns inflamatoris

   H47.511 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat dret

   H47.512 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat esquerre

   H47.519 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat no especificat

  H47.52 Trastorns de vies òptiques en (causats per) neoplàsia
   H47.521 Trastorns de vies òptiques en (causats per) neoplàsia, costat dret
   H47.522 Trastorns de vies òptiques en (causats per) neoplàsia, costat esquerre
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   H47.529 Trastorns de vies òptiques en (causats per) neoplàsia, costat no
especificat

  H47.53 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns vasculars

   H47.531 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns vasculars, costat
dret

   H47.532 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns vasculars, costat
esquerre

   H47.539 Trastorns de vies òptiques en (causats per) trastorns vasculars, costat
no especificat

 H47.6 Trastorns de còrtex visual

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  Exclou 1: lesió de còrtex visual (S04.04-)
  H47.61 Ceguesa cortical
   H47.611 Ceguesa cortical, costat dret del cervell
   H47.612 Ceguesa cortical, costat esquerre del cervell
   H47.619 Ceguesa cortical, costat del cervell no especificat
  H47.62 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns inflamatoris

   H47.621 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat dret del cervell

   H47.622 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat esquerre del cervell

   H47.629 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns inflamatoris,
costat del cervell no especificat

  H47.63 Trastorns de còrtex visual en (causats per) neoplàsia

   H47.631 Trastorns de còrtex visual en (causats per) neoplàsia, costat dret del
cervell

   H47.632 Trastorns de còrtex visual en (causats per) neoplàsia, costat esquerre
del cervell

   H47.639 Trastorns de còrtex visual en (causats per) neoplàsia, costat del cervell
no especificat

  H47.64 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns vasculars

   H47.641 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns vasculars, costat
dret del cervell

   H47.642 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns vasculars, costat
esquerre del cervell

   H47.649 Trastorns de còrtex visual en (causats per) trastorns vasculars, costat
del cervell no especificat

 H47.9 Trastorn de vies òptiques no especificat
Trastorns dels músculs oculars, la mobilitat binocular, l'acomodació i la refracció (H49-H52)
Exclou 2: nistagme i altres moviments oculars irregulars (H55)
H49 Estrabisme paralític

 
Exclou 2: oftalmoplegia interna (H52.51-)

oftalmoplegia internuclear (H51.2-)
oftalmoplegia supranuclear progressiva (G23.1)

 H49.0 Paràlisi de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú]
  H49.00 Paràlisi de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú], ull no especificat
  H49.01 Paràlisi de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú], ull dret
  H49.02 Paràlisi de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú], ull esquerre
  H49.03 Paràlisi de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú], bilateral
 H49.1 Paràlisi del quart parell cranial [nervi patètic]
  H49.10 Paràlisi de quart parell cranial [nervi patètic], ull no especificat
  H49.11 Paràlisi de quart parell cranial [nervi patètic], ull dret
  H49.12 Paràlisi de quart parell cranial [nervi patètic], ull esquerre
  H49.13 Paràlisi de quart parell cranial [nervi patètic], bilateral
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 H49.2 Paràlisi de sisè parell cranial [nervi motor ocular extern]
  H49.20 Paràlisi de sisè parell cranial [nervi motor ocular extern], ull no especificat
  H49.21 Paràlisi de sisè parell cranial [nervi motor ocular extern], ull dret
  H49.22 Paràlisi de sisè parell cranial [nervi motor ocular extern], ull esquerre
  H49.23 Paràlisi de sisè parell cranial [nervi motor ocular extern], bilateral
 H49.3 Oftalmoplegia total (externa)
  H49.30 Oftalmoplegia total (externa), ull no especificat
  H49.31 Oftalmoplegia total (externa), ull dret
  H49.32 Oftalmoplegia total (externa), ull esquerre
  H49.33 Oftalmoplegia total (externa), bilateral
 H49.4 Oftalmoplegia externa progressiva
  Exclou 1: síndrome de Kearns-Sayre (H49.81-)
  H49.40 Oftalmoplegia externa progressiva, ull no especificat
  H49.41 Oftalmoplegia externa progressiva, ull dret
  H49.42 Oftalmoplegia externa progressiva, ull esquerre
  H49.43 Oftalmoplegia externa progressiva, bilateral
 H49.8 Altres tipus d'estrabisme paralític
  H49.81 Síndrome de Kearns-Sayre
   Oftalmoplegia externa progressiva amb retinopatia pigmentària

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a altres manifestacions, com ara:
blocatge cardíac (I45.9)

   H49.811 Síndrome de Kearns-Sayre, ull dret
   H49.812 Síndrome de Kearns-Sayre, ull esquerre
   H49.813 Síndrome de Kearns-Sayre, bilateral
   H49.819 Síndrome de Kearns-Sayre, ull no especificat
  H49.88 Altres tipus d'estrabisme paralític
   Oftalmoplegia externa NE
   H49.881 Altres tipus d'estrabisme paralític, ull dret
   H49.882 Altres tipus d'estrabisme paralític, ull esquerre
   H49.883 Altres tipus d'estrabisme paralític, bilateral
   H49.889 Altres tipus d'estrabisme paralític, ull no especificat
 H49.9 Estrabisme paralític no especificat
H50 Altres tipus d'estrabisme
 H50.0 Esotropia
  Estrabisme concomitant convergent

  Exclou 1: esotropia intermitent (H50.31-, H50.32)
  H50.00 Esotropia no especificada
  H50.01 Esotropia monocular
   H50.011 Esotropia monocular, ull dret
   H50.012 Esotropia monocular, ull esquerre
  H50.02 Esotropia monocular amb patró A
   H50.021 Esotropia monocular amb patró A, ull dret
   H50.022 Esotropia monocular amb patró A, ull esquerre
  H50.03 Esotropia monocular amb patró V
   H50.031 Esotropia monocular amb patró V, ull dret
   H50.032 Esotropia monocular amb patró V, ull esquerre
  H50.04 Esotropia monocular amb altres no concomitàncies
   H50.041 Esotropia monocular amb altres no concomitàncies, ull dret
   H50.042 Esotropia monocular amb altres no concomitàncies, ull esquerre
  H50.05 Esotropia alternant
  H50.06 Esotropia alternant amb patró A

341



  H50.07 Esotropia alternant amb patró V
  H50.08 Esotropia alternant amb altres no concomitàncies
 H50.1 Exotropia
  Estrabisme concomitant divergent

  Exclou 1: exotropia intermitent (H50.33-, H50.34)
  H50.10 Exotropia no especificada
  H50.11 Exotropia monocular
   H50.111 Exotropia monocular, ull dret
   H50.112 Exotropia monocular, ull esquerre
  H50.12 Exotropia monocular amb patró A
   H50.121 Exotropia monocular amb patró A, ull dret
   H50.122 Exotropia monocular amb patró A, ull esquerre
  H50.13 Exotropia monocular amb patró V
   H50.131 Exotropia monocular amb patró V, ull dret
   H50.132 Exotropia monocular amb patró V, ull esquerre
  H50.14 Exotropia monocular amb altres no concomitàncies
   H50.141 Exotropia monocular amb altres no concomitàncies, ull dret
   H50.142 Exotropia monocular amb altres no concomitàncies, ull esquerre
  H50.15 Exotropia alternant
  H50.16 Exotropia alternant amb patró A
  H50.17 Exotropia alternant amb patró V
  H50.18 Exotropia alternant amb altres no concomitàncies
 H50.2 Estrabisme vertical
  Hipertropia
  H50.21 Estrabisme vertical, ull dret
  H50.22 Estrabisme vertical, ull esquerre
 H50.3 Heterotropia intermitent
  H50.30 Heterotropia intermitent no especificada
  H50.31 Esotropia intermitent monocular
   H50.311 Esotropia intermitent monocular, ull dret
   H50.312 Esotropia intermitent monocular, ull esquerre
  H50.32 Esotropia intermitent alternant
  H50.33 Exotropia intermitent monocular
   H50.331 Exotropia intermitent monocular, ull dret
   H50.332 Exotropia intermitent monocular, ull esquerre
  H50.34 Exotropia intermitent alternant
 H50.4 Altres heterotropies i heterotropies no especificades
  H50.40 Heterotropia no especificada
  H50.41 Ciclotropia
   H50.411 Ciclotropia, ull dret
   H50.412 Ciclotropia, ull esquerre
  H50.42 Síndrome de monofixació
  H50.43 Component d'acomodació en esotropia
 H50.5 Heterofòria
  H50.50 Heterofòria no especificada
  H50.51 Esofòria
  H50.52 Exofòria
  H50.53 Heterofòria vertical
  H50.54 Ciclofòria
  H50.55 Heterofòria alternant
 H50.6 Estrabisme mecànic
  H50.60 Estrabisme mecànic no especificat
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  H50.61 Síndrome de la beina de Brown
   H50.611 Síndrome de la beina de Brown, ull dret
   H50.612 Síndrome de la beina de Brown, ull esquerre
  H50.69 Altres tipus d'estrabisme mecànic

   Estrabisme causat per adherències
Limitació traumàtica de la ducció del múscul ocular

 H50.8 Altres tipus especificats d'estrabisme
  H50.81 Síndrome de Duane
   H50.811 Síndrome de Duane, ull dret
   H50.812 Síndrome de Duane, ull esquerre
  H50.89 Altres tipus especificats d'estrabisme
 H50.9 Estrabisme no especificat
H51 Altres trastorns de la mobilitat binocular
 H51.0 Paràlisi (espasme) de mirada conjugada
 H51.1 Insuficiència i excés de convergència
  H51.11 Insuficiència de convergència
  H51.12 Excés de convergència
 H51.2 Oftalmoplegia internuclear
  H51.20 Oftalmoplegia internuclear, ull no especificat
  H51.21 Oftalmoplegia internuclear, ull dret
  H51.22 Oftalmoplegia internuclear, ull esquerre
  H51.23 Oftalmoplegia internuclear, bilateral
 H51.8 Altres trastorns especificats de la mobilitat binocular
 H51.9 Trastorn no especificat de la mobilitat binocular
H52 Trastorns de refracció i acomodació
 H52.0 Hipermetropia
  H52.00 Hipermetropia, ull no especificat
  H52.01 Hipermetropia, ull dret
  H52.02 Hipermetropia, ull esquerre
  H52.03 Hipermetropia, bilateral
 H52.1 Miopia
  Exclou 1: miopia degenerativa (H44.2-)
  H52.10 Miopia, ull no especificat
  H52.11 Miopia, ull dret
  H52.12 Miopia, ull esquerre
  H52.13 Miopia, bilateral
 H52.2 Astigmatisme
  H52.20 Astigmatisme no especificat
   H52.201 Astigmatisme no especificat, ull dret
   H52.202 Astigmatisme no especificat, ull esquerre
   H52.203 Astigmatisme no especificat, bilateral
   H52.209 Astigmatisme no especificat, ull no especificat
  H52.21 Astigmatisme irregular
   H52.211 Astigmatisme irregular, ull dret
   H52.212 Astigmatisme irregular, ull esquerre
   H52.213 Astigmatisme irregular, bilateral
   H52.219 Astigmatisme irregular, ull no especificat
  H52.22 Astigmatisme regular
   H52.221 Astigmatisme regular, ull dret
   H52.222 Astigmatisme regular, ull esquerre
   H52.223 Astigmatisme regular, bilateral
   H52.229 Astigmatisme regular, ull no especificat
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 H52.3 Anisometropia i anisoiconia
  H52.31 Anisometropia
  H52.32 Anisoiconia
 H52.4 Presbiopia
 H52.5 Trastorns d'acomodació
  H52.51 Oftalmoplegia interna (completa) (total)
   H52.511 Oftalmoplegia interna (completa) (total), ull dret
   H52.512 Oftalmoplegia interna (completa) (total), ull esquerre
   H52.513 Oftalmoplegia interna (completa) (total), bilateral
   H52.519 Oftalmoplegia interna (completa) (total), ull no especificat
  H52.52 Parèsia d'acomodació
   H52.521 Parèsia d'acomodació, ull dret
   H52.522 Parèsia d'acomodació, ull esquerre
   H52.523 Parèsia d'acomodació, bilateral
   H52.529 Parèsia d'acomodació, ull no especificat
  H52.53 Espasme d'acomodació
   H52.531 Espasme d'acomodació, ull dret
   H52.532 Espasme d'acomodació, ull esquerre
   H52.533 Espasme d'acomodació, bilateral
   H52.539 Espasme d'acomodació, ull no especificat
 H52.6 Altres trastorns de refracció
 H52.7 Trastorn no especificat de refracció
Alteracions visuals i ceguesa (H53-H54)
H53 Alteracions visuals
 H53.0 Ambliopia ex anopsia
  Exclou 1: ambliopia causada per carència de vitamina A (E50.5)
  H53.00 Ambliopia no especificada
   H53.001 Ambliopia no especificada, ull dret
   H53.002 Ambliopia no especificada, ull esquerre
   H53.003 Ambliopia no especificada, bilateral
   H53.009 Ambliopia no especificada, ull no especificat
  H53.01 Ambliopia per privació
   H53.011 Ambliopia per privació, ull dret
   H53.012 Ambliopia per privació, ull esquerre
   H53.013 Ambliopia per privació, bilateral
   H53.019 Ambliopia per privació, ull no especificat
  H53.02 Ambliopia refractiva
   H53.021 Ambliopia refractiva, ull dret
   H53.022 Ambliopia refractiva, ull esquerre
   H53.023 Ambliopia refractiva, bilateral
   H53.029 Ambliopia refractiva, ull no especificat
  H53.03 Ambliopia estràbica
   Exclou 1: estrabisme (H50.-)
   H53.031 Ambliopia estràbica, ull dret
   H53.032 Ambliopia estràbica, ull esquerre
   H53.033 Ambliopia estràbica, bilateral
   H53.039 Ambliopia estràbica, ull no especificat
  H53.04 Sospita d'ambliopia
   H53.041 Sospita d'ambliopia, ull dret
   H53.042 Sospita d'ambliopia, ull esquerre
   H53.043 Sospita d'ambliopia, bilateral
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   H53.049 Sospita d'ambliopia, ull no especificat
 H53.1 Alteracions visuals subjectives

  Exclou 1: al·lucinacions visuals (R44.1)
alteracions visuals subjectives causades per carència de vitamina A (E50.5)

  H53.10 Alteracions visuals subjectives no especificades
  H53.11 Ceguesa diürna
   Hemeralopia
  H53.12 Pèrdua transitòria de la visió
   Escotoma centellejant

   Exclou 1: amaurosi fugaç (G45.3-)
oclusió transitòria d'artèria de la retina (H34.0-)

   H53.121 Pèrdua transitòria de la visió, ull dret
   H53.122 Pèrdua transitòria de la visió, ull esquerre
   H53.123 Pèrdua transitòria de la visió, bilateral
   H53.129 Pèrdua transitòria de la visió, ull no especificat
  H53.13 Pèrdua sobtada de la visió
   H53.131 Pèrdua sobtada de la visió, ull dret
   H53.132 Pèrdua sobtada de la visió, ull esquerre
   H53.133 Pèrdua sobtada de la visió, bilateral
   H53.139 Pèrdua sobtada de la visió, ull no especificat
  H53.14 Malestar visual

   Astenopia
Fotofòbia

   H53.141 Malestar visual, ull dret
   H53.142 Malestar visual, ull esquerre
   H53.143 Malestar visual, bilateral
   H53.149 Malestar visual, ull no especificat
  H53.15 Distorsions visuals de forma i dimensió
   Metamorfòpsia
  H53.16 Alteracions visuals psicofísiques
  H53.19 Altres alteracions visuals subjectives
   Halos visuals
 H53.2 Diplopia
  Visió doble
 H53.3 Altres trastorns i trastorns no especificats de la visió binocular
  H53.30 Trastorn no especificat de la visió binocular
  H53.31 Correspondència retinal anòmala
  H53.32 Fusió amb estereòpsia defectuosa
  H53.33 Percepció visual simultània sense fusió
  H53.34 Supressió de la visió binocular
 H53.4 Defectes de camp visual
  H53.40 Defectes de camp visual no especificats
  H53.41 Escotoma que afecta l'àrea central
   Escotoma central
   H53.411 Escotoma que afecta l'àrea central, ull dret
   H53.412 Escotoma que afecta l'àrea central, ull esquerre
   H53.413 Escotoma que afecta l'àrea central, bilateral
   H53.419 Escotoma que afecta l'àrea central, ull no especificat
  H53.42 Escotoma en l'àrea del punt cec
   Punt cec augmentat
   H53.421 Escotoma en l'àrea del punt cec, ull dret
   H53.422 Escotoma en l'àrea del punt cec, ull esquerre
   H53.423 Escotoma en l'àrea del punt cec, bilateral

345



   H53.429 Escotoma en l'àrea del punt cec, ull no especificat
  H53.43 Defectes sectorials o arcuats

   Escotoma arciforme
Escotoma de Bjerrum

   H53.431 Defectes sectorials o arcuats, ull dret
   H53.432 Defectes sectorials o arcuats, ull esquerre
   H53.433 Defectes sectorials o arcuats, bilateral
   H53.439 Defectes sectorials o arcuats, ull no especificat
  H53.45 Altres defectes localitzats de camp visual

   
Defecte del camp visual perifèric
Escotoma anular NE
Escotoma NE

   H53.451 Altres defectes localitzats de camp visual, ull dret
   H53.452 Altres defectes localitzats de camp visual, ull esquerre
   H53.453 Altres defectes localitzats de camp visual, bilateral
   H53.459 Altres defectes localitzats de camp visual, ull no especificat
  H53.46 Defectes homònims de camp visual bilateral

   

Hemianopia homònima
Hemianòpsia homònima
Anopia de quadrant
Anòpsia de quadrant

   H53.461 Defectes homònims de camp visual bilateral, costat dret
   H53.462 Defectes homònims de camp visual bilateral, costat esquerre
   H53.469 Defectes homònims de camp visual bilateral, costat no especificat
    Defectes homònims de camp visual bilateral NE
  H53.47 Defectes heterònims de camp visual bilateral
   Hemianopia [hemianòpsia] heterònima
  H53.48 Contracció generalitzada de camp visual
   H53.481 Contracció generalitzada de camp visual, ull dret
   H53.482 Contracció generalitzada de camp visual, ull esquerre
   H53.483 Contracció generalitzada de camp visual, bilateral
   H53.489 Contracció generalitzada de camp visual, ull no especificat
 H53.5 Deficiències de la visió dels colors
  Daltonisme

  Exclou 2: ceguesa diürna (H53.11)
  H53.50 Deficiències de la visió dels colors no especificades
   Daltonisme NE
  H53.51 Acromatòpsia
  H53.52 Deficiència de la visió dels colors adquirida
  H53.53 Deuteranomalia
   Deuteranopia
  H53.54 Protanomalia
   Protanopia
  H53.55 Tritanomalia
   Tritanopia
  H53.59 Altres deficiències de la visió dels colors
 H53.6 Ceguesa nocturna
  Exclou 1: nictalopia causada per carència de vitamina A (E50.5)
  H53.60 Ceguesa nocturna no especificada
  H53.61 Corba anòmala d'adaptació a la foscor
  H53.62 Ceguesa nocturna adquirida
  H53.63 Ceguesa nocturna congènita
  H53.69 Altre tipus de ceguesa nocturna
 H53.7 Deficiències de sensibilitat visual
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  H53.71 Sensibilitat a l'enlluernament
  H53.72 Alteració de la sensibilitat de contrast
 H53.8 Altres alteracions visuals
 H53.9 Alteració visual no especificada
H54 Ceguesa i visió disminuïda
 Nota: Per a definir les categories de deterioració visual vegeu la taula següent

 Codifiqueu
primer:

qualsevol causa subjacent associada de la ceguesa

 Exclou 1: amaurosi fugaç (G45.3)
 H54.0 Ceguesa d'ambdós ulls
  Categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en ambdós ulls
  H54.0X Ceguesa d'ambdós ulls, diferents categories
   H54.0X3 Ceguesa d'ull dret de categoria 3

    H54.0X33 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 3

    H54.0X34 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 4

    H54.0X35 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 5

   H54.0X4 Ceguesa d'ull dret de categoria 4

    H54.0X43 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 3

    H54.0X44 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 4

    H54.0X45 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 5

   H54.0X5 Ceguesa d'ull dret de categoria 5

    H54.0X53 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 3

    H54.0X54 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 4

    H54.0X55 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, ceguesa d'ull esquerre
de categoria 5

 H54.1 Ceguesa d'un ull i visió disminuïda de l'altre ull
  Categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en un ull amb les categories 1 o 2 a l'altre ull
  H54.10 Ceguesa, un ull, visió disminuïda de l'altre ull, ulls no especificats
  H54.11 Ceguesa, ull dret, visió disminuïda d'ull esquerre
   H54.113 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, visió disminuïda d'ull esquerre

    H54.1131 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 1

    H54.1132 Ceguesa d'ull dret de categoria 3, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 2

   H54.114 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, visió disminuïda d'ull esquerre

    H54.1141 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 1

    H54.1142 Ceguesa d'ull dret de categoria 4, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 2

   H54.115 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, visió disminuïda d'ull esquerre

    H54.1151 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 1

    H54.1152 Ceguesa d'ull dret de categoria 5, visió disminuïda d'ull
esquerre de categoria 2

  H54.12 Ceguesa, ull esquerre, visió disminuïda d'ull dret
   H54.121 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, ceguesa d'ull esquerre

    H54.1213 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 3
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    H54.1214 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 4

    H54.1215 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 5

   H54.122 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, ceguesa d'ull esquerre

    H54.1223 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 3

    H54.1224 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 4

    H54.1225 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, ceguesa d'ull
esquerre de categoria 5

 H54.2 Visió disminuïda d'ambdós ulls
  Categories de deterioració visual 1 o 2 en ambdós ulls
  H54.2X Visió disminuïda d'ambdós ulls, diferents categories
   H54.2X1 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1

    H54.2X11 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, visió disminuïda
d'ull esquerre de categoria 1

    H54.2X12 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, visió disminuïda
d'ull esquerre de categoria 2

   H54.2X2 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2

    H54.2X21 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, visió disminuïda
d'ull esquerre de categoria 1

    H54.2X22 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, visió disminuïda
d'ull esquerre de categoria 2

 H54.3 Pèrdua visual no qualificada d'ambdós ulls
  Categoria de deterioració visual 9 en ambdós ulls
 H54.4 Ceguesa d'un sol ull
  Categories de deterioració visual 3, 4 i 5 en un ull [visió normal a l'altre ull]
  H54.40 Ceguesa, un ull no especificat
  H54.41 Ceguesa, ull dret, visió normal d'ull esquerre
   H54.413 Ceguesa d'ull dret de categoria 3

    H54.413A Ceguesa d'ull dret de categoria 3, visió normal d'ull
esquerre

   H54.414 Ceguesa d'ull dret de categoria 4

    H54.414A Ceguesa d'ull dret de categoria 4, visió normal d'ull
esquerre

   H54.415 Ceguesa d'ull dret de categoria 5

    H54.415A Ceguesa d'ull dret de categoria 5, visió normal d'ull
esquerre

  H54.42 Ceguesa, ull esquerre, visió normal d'ull dret
   H54.42A Ceguesa d'ull esquerre de categoria 3-5

    H54.42A3 Ceguesa d'ull esquerre de categoria 3, visió normal d'ull
dret

    H54.42A4 Ceguesa d'ull esquerre de categoria 4, visió normal d'ull
dret

    H54.42A5 Ceguesa d'ull esquerre de categoria 5, visió normal d'ull
dret

 H54.5 Visió disminuïda d'un sol ull
  Categories de deterioració visual 1 o 2 en un ull [visió normal a l'altre ull]
  H54.50 Visió disminuïda, un ull no especificat
  H54.51 Visió disminuïda, ull dret, visió normal d'ull esquerre
   H54.511 Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1-2

    H54.511A Visió disminuïda d'ull dret de categoria 1, visió normal d'ull
esquerre

   H54.512A Visió disminuïda d'ull dret de categoria 2, visió normal d'ull esquerre
  H54.52 Visió disminuïda, ull esquerre, visió normal d'ull dret
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   H54.52A Visió disminuïda d'ull esquerre de categoria 1-2

    H54.52A1 Visió disminuïda d'ull esquerre de categoria 1, visió normal
d'ull dret

    H54.52A2 Visió disminuïda d'ull esquerre de categoria 2, visió normal
d'ull dret

 H54.6 Pèrdua visual no qualificada d'un ull
  Categoria de deterioració visual 9 en un ull [visió normal a l'altre ull]
  H54.60 Pèrdua visual no qualificada d'un ull no especificat
  H54.61 Pèrdua visual no qualificada, ull dret, visió normal d'ull esquerre
  H54.62 Pèrdua visual no qualificada, ull esquerre, visió normal d'ull dret
 H54.7 Pèrdua visual no especificada
  Categoria de deterioració visual 9 NE
 H54.8 Ceguesa legal, segons la definició emprada als EUA
  Ceguesa NE segons la definició emprada als EUA

  

Nota: Els nivells de gravetat de deterioració visual definits en la taula següent es basen en
recomanacions del Grup d'Estudi per a la Prevenció de la Ceguesa de l'OMS
(Ginebra, 6-10 de novembre de 1972; Sèrie d'Informes Tècnics de l'OMS 518).
El terme «visió disminuïda» de la categoria H54 inclou les categories 1 i 2 de la taula,
el terme «ceguesa» inclou les categories 3, 4 i 5 i el terme «pèrdua visual no
qualificada» inclou la categoria 9.
Si teniu en compte l'abast del camp visual, assigneu a la categoria 3 els pacients amb
un camp visual inferior a 10 però superior a 5 al voltant del punt central de fixació, i
assigneu a la categoria 4 els pacients amb un camp visual inferior a 5 al voltant del
punt central de fixació, fins i tot si l'agudesa visual central no és deteriorada.

Altres trastorns d'ull i annexos (H55-H57)
H55 Nistagme i altres moviments oculars irregulars
 H55.0 Nistagme
  H55.00 Nistagme no especificat
  H55.01 Nistagme congènit
  H55.02 Nistagme latent
  H55.03 Nistagme de privació visual
  H55.04 Nistagme dissociat
  H55.09 Altres formes de nistagme
 H55.8 Altres tipus de moviment ocular irregular
  H55.81 Moviments sacàdics deficients
  H55.82 Moviments de seguiment suaus deficients
  H55.89 Altres tipus de moviment ocular irregular
H57 Altres trastorns d'ull i annexos
 H57.0 Anomalies de la funció pupil·lar
  H57.00 Anomalia no especificada de la funció pupil·lar
  H57.01 Pupil·la d'Argyll Robertson atípica
   Exclou 1: pupil·la d'Argyll Robertson sifilítica (A52.19)
  H57.02 Anisocòria
  H57.03 Miosi
  H57.04 Midriasi
  H57.05 Pupil·la tònica d'Adie
   H57.051 Pupil·la tònica d'Adie, ull dret
   H57.052 Pupil·la tònica d'Adie, ull esquerre
   H57.053 Pupil·la tònica d'Adie, bilateral
   H57.059 Pupil·la tònica d'Adie, ull no especificat
  H57.09 Altres anomalies de la funció pupil·lar
 H57.1 Dolor ocular
  H57.10 Dolor ocular, ull no especificat
  H57.11 Dolor ocular, ull dret
  H57.12 Dolor ocular, ull esquerre
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  H57.13 Dolor ocular, bilateral
 H57.8 Altres trastorns especificats d'ull i annexos
  H57.81 Ptosi de cella
   H57.811 Ptosi de cella dreta
   H57.812 Ptosi de cella esquerra
   H57.813 Ptosi de cella, bilateral
   H57.819 Ptosi de cella no especificada
  H57.89 Altres trastorns especificats d'ull i annexos
 H57.9 Trastorn no especificat d'ull i annexos
Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals d'ull i annexos no classificats a cap altre lloc (H59)
H59 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals d'ull i annexos no classificats a cap altre lloc

 

Exclou 1: cataractes secundàries (H26.4-)
complicació mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars (T85.3)
complicació mecànica de lent intraocular (T85.2)
pseudofàquia (Z96.1)

 H59.0 Trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes
  H59.01 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de cataractes

   Síndrome vítria corneal
Síndrome vítria (tacte)

   H59.011 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de
cataractes, ull dret

   H59.012 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de
cataractes, ull esquerre

   H59.013 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de
cataractes, bilateral

   H59.019 Queratopatia (ampul·lar afàquica) consecutiva a intervenció de
cataractes, ull no especificat

  H59.02 Fragments de cataracta (cristal·lí) a l'ull consecutius a intervenció de cataractes

   H59.021 Fragments de cataracta (cristal·lí) a l'ull consecutius a intervenció de
cataractes, ull dret

   H59.022 Fragments de cataracta (cristal·lí) a l'ull consecutius a intervenció de
cataractes, ull esquerre

   H59.023 Fragments de cataracta (cristal·lí) a l'ull consecutius a intervenció de
cataractes, bilateral

   H59.029 Fragments de cataracta (cristal·lí) a l'ull consecutius a intervenció de
cataractes, ull no especificat

  H59.03 Edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes
   H59.031 Edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes, ull dret

   H59.032 Edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes, ull
esquerre

   H59.033 Edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes,
bilateral

   H59.039 Edema macular cistoide consecutiu a intervenció de cataractes, ull no
especificat

  H59.09 Altres trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes

   H59.091 Altres trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes, ull
dret

   H59.092 Altres trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes, ull
esquerre

   H59.093 Altres trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes,
bilateral

   H59.099 Altres trastorns oculars consecutius a intervenció de cataractes, ull no
especificat

 H59.1 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos causats per punció o
laceració accidentals durant un procediment (H59.2-)
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  H59.11 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen un
procediment oftàlmic

   H59.111 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un procediment oftàlmic, ull dret

   H59.112 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un procediment oftàlmic, ull esquerre

   H59.113 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un procediment oftàlmic, bilateral

   H59.119 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un procediment oftàlmic, ull no especificat

  H59.12 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen un altre
procediment

   H59.121 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un altre procediment, ull dret

   H59.122 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un altre procediment, ull esquerre

   H59.123 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un altre procediment, bilateral

   H59.129 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'ull i annexos que compliquen
un altre procediment, ull no especificat

 H59.2 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment
  H59.21 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment oftàlmic

   H59.211 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment
oftàlmic, ull dret

   H59.212 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment
oftàlmic, ull esquerre

   H59.213 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment
oftàlmic, bilateral

   H59.219 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un procediment
oftàlmic, ull no especificat

  H59.22 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un altre procediment

   H59.221 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un altre
procediment, ull dret

   H59.222 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un altre
procediment, ull esquerre

   H59.223 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un altre
procediment, bilateral

   H59.229 Punció o laceració accidentals d'ull i annexos durant un altre
procediment, ull no especificat

 H59.3 Hemorràgia, hematoma i seroma postprocedimentals d'ull i annexos consecutius a un
procediment

  H59.31 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un procediment
oftàlmic

   H59.311 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un
procediment oftàlmic, ull dret

   H59.312 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un
procediment oftàlmic, ull esquerre

   H59.313 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un
procediment oftàlmic, bilateral

   H59.319 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un
procediment oftàlmic, ull no especificat

  H59.32 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un altre procediment

   H59.321 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un altre
procediment, ull dret

   H59.322 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un altre
procediment, ull esquerre

   H59.323 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un altre
procediment, bilateral
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   H59.329 Hemorràgia postprocedimental d'ull i annexos consecutiva a un altre
procediment, ull no especificat

  H59.33 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un procediment oftàlmic

   H59.331 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull dret

   H59.332 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull esquerre

   H59.333 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, bilateral

   H59.339 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull no especificat

  H59.34 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre procediment

   H59.341 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull dret

   H59.342 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull esquerre

   H59.343 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, bilateral

   H59.349 Hematoma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull no especificat

  H59.35 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un procediment oftàlmic

   H59.351 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull dret

   H59.352 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull esquerre

   H59.353 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, bilateral

   H59.359 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un
procediment oftàlmic, ull no especificat

  H59.36 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre procediment

   H59.361 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull dret

   H59.362 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull esquerre

   H59.363 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, bilateral

   H59.369 Seroma postprocedimental d'ull i annexos consecutiu a un altre
procediment, ull no especificat

 H59.4 Inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental
  Infecció de l'ampul·la de drenatge postprocedimental

  Exclou 1: estat d'ampul·la de filtració (vítria) després de cirurgia de glaucoma (Z98.83)
  H59.40 Inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental no especificada
  H59.41 Inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental, fase 1
  H59.42 Inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental, fase 2
  H59.43 Inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental, fase 3
   Endoftalmitis per ampul·la

 H59.8 Altres complicacions i trastorns d'ull i annexos intraoperatoris i postprocedimentals no
classificats a cap altre lloc

  H59.81 Cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment
   H59.811 Cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment, ull dret

   H59.812 Cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment, ull
esquerre

   H59.813 Cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment, bilateral

   H59.819 Cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment, ull no
especificat

  H59.88 Altres complicacions intraoperatòries d'ull i annexos no classificades a cap altre
lloc
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  H59.89 Altres complicacions i trastorns d'ull i annexos postprocedimentals no classificats
a cap altre lloc
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Capítol 8
Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (H60-H95)
Nota: Empreu un codi de causa externa després del codi de l'afecció de l'orella, si escau, per a identificar la causa de l'afecció de
l'orella
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
H60-H62 Malalties de l'orella externa
H65-H75 Malalties de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide
H80-H83 Malalties de l'orella interna
H90-H94 Altres trastorns d'orella
H95 Complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap altre lloc
Malalties de l'orella externa (H60-H62)
H60 Otitis externa
 H60.0 Abscés d'orella externa

  
Vesper d'orella externa
Àntrax de l'aurícula o el conducte auditiu extern
Furóncol d'orella externa

  H60.00 Abscés, orella externa no especificada
  H60.01 Abscés, orella externa dreta
  H60.02 Abscés, orella externa esquerra
  H60.03 Abscés, orella externa, bilateral
 H60.1 Cel·lulitis d'orella externa

  Cel·lulitis de l'aurícula
Cel·lulitis del conducte auditiu extern

  H60.10 Cel·lulitis, orella externa no especificada
  H60.11 Cel·lulitis, orella externa dreta
  H60.12 Cel·lulitis, orella externa esquerra
  H60.13 Cel·lulitis, orella externa, bilateral
 H60.2 Otitis externa maligna
  H60.20 Otitis externa maligna, orella no especificada
  H60.21 Otitis externa maligna, orella dreta
  H60.22 Otitis externa maligna, orella esquerra
  H60.23 Otitis externa maligna, bilateral
 H60.3 Altres tipus d'otitis externa infecciosa
  H60.31 Otitis externa difusa
   H60.311 Otitis externa difusa, orella dreta
   H60.312 Otitis externa difusa, orella esquerra
   H60.313 Otitis externa difusa, bilateral
   H60.319 Otitis externa difusa, orella no especificada
  H60.32 Otitis externa hemorràgica
   H60.321 Otitis externa hemorràgica, orella dreta
   H60.322 Otitis externa hemorràgica, orella esquerra
   H60.323 Otitis externa hemorràgica, bilateral
   H60.329 Otitis externa hemorràgica, orella no especificada
  H60.33 Otitis dels nedadors
   H60.331 Otitis dels nedadors, orella dreta
   H60.332 Otitis dels nedadors, orella esquerra
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   H60.333 Otitis dels nedadors, bilateral
   H60.339 Otitis dels nedadors, orella no especificada
  H60.39 Altres tipus d'otitis externa infecciosa
   H60.391 Altres tipus d'otitis externa infecciosa, orella dreta
   H60.392 Altres tipus d'otitis externa infecciosa, orella esquerra
   H60.393 Altres tipus d'otitis externa infecciosa, bilateral
   H60.399 Altres tipus d'otitis externa infecciosa, orella no especificada
 H60.4 Colesteatoma d'orella externa
  Queratosi obturant d'orella externa (conducte)

  Exclou 2: colesteatoma d'orella mitjana (H71.-)
colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia (H95.0-)

  H60.40 Colesteatoma, orella externa no especificada
  H60.41 Colesteatoma, orella externa dreta
  H60.42 Colesteatoma, orella externa esquerra
  H60.43 Colesteatoma, orella externa, bilateral
 H60.5 Otitis externa aguda no infecciosa
  H60.50 Otitis externa aguda no infecciosa no especificada
   Otitis externa aguda NE
   H60.501 Otitis externa aguda no infecciosa no especificada, orella dreta
   H60.502 Otitis externa aguda no infecciosa no especificada, orella esquerra
   H60.503 Otitis externa aguda no infecciosa no especificada, bilateral

   H60.509 Otitis externa aguda no infecciosa no especificada, orella no
especificada

  H60.51 Otitis externa aguda actínica
   H60.511 Otitis externa aguda actínica, orella dreta
   H60.512 Otitis externa aguda actínica, orella esquerra
   H60.513 Otitis externa aguda actínica, bilateral
   H60.519 Otitis externa aguda actínica, orella no especificada
  H60.52 Otitis externa aguda causada per substàncies químiques
   H60.521 Otitis externa aguda causada per substàncies químiques, orella dreta

   H60.522 Otitis externa aguda causada per substàncies químiques, orella
esquerra

   H60.523 Otitis externa aguda causada per substàncies químiques, bilateral

   H60.529 Otitis externa aguda causada per substàncies químiques, orella no
especificada

  H60.53 Otitis externa aguda de contacte
   H60.531 Otitis externa aguda de contacte, orella dreta
   H60.532 Otitis externa aguda de contacte, orella esquerra
   H60.533 Otitis externa aguda de contacte, bilateral
   H60.539 Otitis externa aguda de contacte, orella no especificada
  H60.54 Otitis externa aguda eczematoide
   H60.541 Otitis externa aguda eczematoide, orella dreta
   H60.542 Otitis externa aguda eczematoide, orella esquerra
   H60.543 Otitis externa aguda eczematoide, bilateral
   H60.549 Otitis externa aguda eczematoide, orella no especificada
  H60.55 Otitis externa aguda reactiva
   H60.551 Otitis externa aguda reactiva, orella dreta
   H60.552 Otitis externa aguda reactiva, orella esquerra
   H60.553 Otitis externa aguda reactiva, bilateral
   H60.559 Otitis externa aguda reactiva, orella no especificada
  H60.59 Altres tipus d'otitis externa aguda no infecciosa
   H60.591 Altres tipus d'otitis externa aguda no infecciosa, orella dreta
   H60.592 Altres tipus d'otitis externa aguda no infecciosa, orella esquerra
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   H60.593 Altres tipus d'otitis externa aguda no infecciosa, bilateral
   H60.599 Altres tipus d'otitis externa aguda no infecciosa, orella no especificada
 H60.6 Otitis externa crònica no especificada
  H60.60 Otitis externa crònica no especificada, orella no especificada
  H60.61 Otitis externa crònica no especificada, orella dreta
  H60.62 Otitis externa crònica no especificada, orella esquerra
  H60.63 Otitis externa crònica no especificada, bilateral
 H60.8 Altres tipus d'otitis externa
  H60.8X Altres tipus d'otitis externa
   H60.8X1 Altres tipus d'otitis externa, orella dreta
   H60.8X2 Altres tipus d'otitis externa, orella esquerra
   H60.8X3 Altres tipus d'otitis externa, bilateral
   H60.8X9 Altres tipus d'otitis externa, orella no especificada
 H60.9 Otitis externa no especificada
  H60.90 Otitis externa no especificada, orella no especificada
  H60.91 Otitis externa no especificada, orella dreta
  H60.92 Otitis externa no especificada, orella esquerra
  H60.93 Otitis externa no especificada, bilateral
H61 Altres trastorns d'orella externa
 H61.0 Condritis i pericondritis d'orella externa

  
Condrodermatitis nodular crònica de l'hèlix
Pericondritis de l'aurícula
Pericondritis del pavelló de l'orella

  H61.00 Pericondritis no especificada d'orella externa
   H61.001 Pericondritis no especificada, orella externa dreta
   H61.002 Pericondritis no especificada, orella externa esquerra
   H61.003 Pericondritis no especificada, orella externa, bilateral
   H61.009 Pericondritis no especificada, orella externa no especificada
  H61.01 Pericondritis aguda d'orella externa
   H61.011 Pericondritis aguda, orella externa dreta
   H61.012 Pericondritis aguda, orella externa esquerra
   H61.013 Pericondritis aguda, orella externa, bilateral
   H61.019 Pericondritis aguda, orella externa no especificada
  H61.02 Pericondritis crònica d'orella externa
   H61.021 Pericondritis crònica, orella externa dreta
   H61.022 Pericondritis crònica, orella externa esquerra
   H61.023 Pericondritis crònica, orella externa, bilateral
   H61.029 Pericondritis crònica, orella externa no especificada
  H61.03 Condritis d'orella externa

   Condritis de l'aurícula
Condritis del pavelló de l'orella

   H61.031 Condritis, orella externa dreta
   H61.032 Condritis, orella externa esquerra
   H61.033 Condritis, orella externa, bilateral
   H61.039 Condritis, orella externa no especificada
 H61.1 Trastorns no infecciosos del pavelló de l'orella

  Exclou 2: orella de coliflor (M95.1-)
tofus gotosos d'orella (M1A.-)

  H61.10 Trastorns no infecciosos del pavelló de l'orella no especificats
   Trastorns del pavelló de l'orella NE
   H61.101 Trastorns no infecciosos no especificats, pavelló de l'orella dreta
   H61.102 Trastorns no infecciosos no especificats, pavelló de l'orella esquerra
   H61.103 Trastorns no infecciosos no especificats, pavelló de l'orella, bilateral
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   H61.109 Trastorns no infecciosos no especificats, pavelló de l'orella no
especificat

  H61.11 Deformitat adquirida del pavelló de l'orella
   Deformitat adquirida de l'aurícula

   Exclou 2: orella de coliflor (M95.1-)
   H61.111 Deformitat adquirida, pavelló de l'orella dreta
   H61.112 Deformitat adquirida, pavelló de l'orella esquerra
   H61.113 Deformitat adquirida, pavelló de l'orella, bilateral
   H61.119 Deformitat adquirida, pavelló de l'orella no especificat
  H61.12 Hematoma del pavelló de l'orella
   Hematoma de l'aurícula
   H61.121 Hematoma, pavelló de l'orella dreta
   H61.122 Hematoma, pavelló de l'orella esquerra
   H61.123 Hematoma, pavelló de l'orella, bilateral
   H61.129 Hematoma, pavelló de l'orella no especificat
  H61.19 Altres trastorns no infecciosos del pavelló de l'orella
   H61.191 Trastorns no infecciosos, pavelló de l'orella dreta
   H61.192 Trastorns no infecciosos, pavelló de l'orella esquerra
   H61.193 Trastorns no infecciosos, pavelló de l'orella, bilateral
   H61.199 Trastorns no infecciosos, pavelló de l'orella no especificat
 H61.2 Cerumen impactat
  Cera a l'orella
  H61.20 Cerumen impactat, orella no especificada
  H61.21 Cerumen impactat, orella dreta
  H61.22 Cerumen impactat, orella esquerra
  H61.23 Cerumen impactat, bilateral
 H61.3 Estenosi adquirida de conducte auditiu extern
  Col·lapse del conducte auditiu extern

  Exclou 1: estenosi de conducte auditiu extern postprocedimental (H95.81-)
  H61.30 Estenosi adquirida de conducte auditiu extern no especificada
   H61.301 Estenosi adquirida no especificada, conducte auditiu extern dret
   H61.302 Estenosi adquirida no especificada, conducte auditiu extern esquerre
   H61.303 Estenosi adquirida no especificada, conducte auditiu extern, bilateral

   H61.309 Estenosi adquirida no especificada, conducte auditiu extern no
especificat

  H61.31 Estenosi adquirida de conducte auditiu extern secundària a traumatisme

   H61.311 Estenosi adquirida secundària a traumatisme, conducte auditiu extern
dret

   H61.312 Estenosi adquirida secundària a traumatisme, conducte auditiu extern
esquerre

   H61.313 Estenosi adquirida secundària a traumatisme, conducte auditiu extern,
bilateral

   H61.319 Estenosi adquirida secundària a traumatisme, conducte auditiu extern
no especificat

  H61.32 Estenosi adquirida de conducte auditiu extern secundària a inflamació i infecció

   H61.321 Estenosi adquirida secundària a inflamació i infecció, conducte auditiu
extern dret

   H61.322 Estenosi adquirida secundària a inflamació i infecció, conducte auditiu
extern esquerre

   H61.323 Estenosi adquirida secundària a inflamació i infecció, conducte auditiu
extern, bilateral

   H61.329 Estenosi adquirida secundària a inflamació i infecció, conducte auditiu
extern no especificat

  H61.39 Altres tipus d'estenosi adquirida de conducte auditiu extern
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   H61.391 Altres tipus d'estenosi adquirida, conducte auditiu extern dret
   H61.392 Altres tipus d'estenosi adquirida, conducte auditiu extern esquerre
   H61.393 Altres tipus d'estenosi adquirida, conducte auditiu extern, bilateral

   H61.399 Altres tipus d'estenosi adquirida, conducte auditiu extern no
especificat

 H61.8 Altres trastorns especificats d'orella externa
  H61.81 Exostosi de conducte auditiu extern
   H61.811 Exostosi, conducte auditiu extern dret
   H61.812 Exostosi, conducte auditiu extern esquerre
   H61.813 Exostosi, conducte auditiu extern, bilateral
   H61.819 Exostosi, conducte auditiu extern no especificat
  H61.89 Altres trastorns especificats d'orella externa
   H61.891 Altres trastorns especificats, orella externa dreta
   H61.892 Altres trastorns especificats, orella externa esquerra
   H61.893 Altres trastorns especificats, orella externa, bilateral
   H61.899 Altres trastorns especificats, orella externa no especificada
 H61.9 Trastorn d'orella externa no especificat
  H61.90 Trastorn no especificat, orella externa no especificada
  H61.91 Trastorn no especificat, orella externa dreta
  H61.92 Trastorn no especificat, orella externa esquerra
  H61.93 Trastorn no especificat, orella externa, bilateral
H62 Trastorns d'orella externa en malalties classificades en un altre lloc
 H62.4 Otitis externa en altres malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
erisipela (A46)
impetigen (L01.0)

  

Exclou 1: otitis externa (en):
candidosi (B37.84)
herpes zòster (B02.8)
herpesvirus [herpes simple] (B00.1)

  H62.40 Otitis externa en altres malalties classificades en un altre lloc, orella no especificada
  H62.41 Otitis externa en altres malalties classificades en un altre lloc, orella dreta
  H62.42 Otitis externa en altres malalties classificades en un altre lloc, orella esquerra
  H62.43 Otitis externa en altres malalties classificades en un altre lloc, bilateral
 H62.8 Altres trastorns d'orella externa en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
gota (M1A.-, M10.-)

  H62.8X Altres trastorns d'orella externa en malalties classificades en un altre lloc

   H62.8X1 Altres trastorns en malalties classificades en un altre lloc, orella externa
dreta

   H62.8X2 Altres trastorns en malalties classificades en un altre lloc, orella externa
esquerra

   H62.8X3 Altres trastorns en malalties classificades en un altre lloc, orella
externa, bilateral

   H62.8X9 Altres trastorns en malalties classificades en un altre lloc, orella externa
no especificada

Malalties de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide (H65-H75)
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H65 Otitis mitjana no supurativa
 Inclou: otitis mitjana no supurativa amb miringitis

 

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
agent infecciós (B95-B97)
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 H65.0 Otitis mitjana aguda serosa
  Otitis secretora aguda i subaguda
  H65.00 Otitis mitjana aguda serosa, orella no especificada
  H65.01 Otitis mitjana aguda serosa, orella dreta
  H65.02 Otitis mitjana aguda serosa, orella esquerra
  H65.03 Otitis mitjana aguda serosa, bilateral
  H65.04 Otitis mitjana aguda serosa, recurrent, orella dreta
  H65.05 Otitis mitjana aguda serosa, recurrent, orella esquerra
  H65.06 Otitis mitjana aguda serosa, recurrent, bilateral
  H65.07 Otitis mitjana aguda serosa, recurrent, orella no especificada
 H65.1 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa

  Exclou 1: barotraumatisme òtic (T70.0)
otitis mitjana (aguda) NE (H66.9)

  H65.11 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica) (serosa)

   H65.111 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), orella dreta

   H65.112 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), orella esquerra

   H65.113 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), bilateral

   H65.114 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), recurrent, orella dreta

   H65.115 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), recurrent, orella esquerra

   H65.116 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), recurrent, bilateral

   H65.117 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), recurrent, orella no especificada

   H65.119 Otitis mitjana al·lèrgica aguda i subaguda (mucoide) (hemorràgica)
(serosa), orella no especificada

  H65.19 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa

   

Otitis mitjana mucoide aguda i subaguda
Otitis mitjana no supurativa aguda i subaguda NE
Otitis mitjana hemorràgica aguda i subaguda
Otitis mitjana seromucosa aguda i subaguda

   H65.191 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, orella dreta
   H65.192 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, orella esquerra
   H65.193 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, bilateral
   H65.194 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, recurrent, orella dreta

   H65.195 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, recurrent, orella
esquerra

   H65.196 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, recurrent, bilateral

   H65.197 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, recurrent, orella no
especificada

   H65.199 Altres tipus d'otitis mitjana aguda no supurativa, orella no especificada
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 H65.2 Otitis mitjana serosa crònica
  Catarro tubotimpànic crònic
  H65.20 Otitis mitjana serosa crònica, orella no especificada
  H65.21 Otitis mitjana serosa crònica, orella dreta
  H65.22 Otitis mitjana serosa crònica, orella esquerra
  H65.23 Otitis mitjana serosa crònica, bilateral
 H65.3 Otitis mitjana mucoide crònica

  

Otitis mitjana mucinosa crònica
Otitis mitjana secretora crònica
Otitis mitjana transsudativa crònica
Orella de cola [glue ear]

  Exclou 1: malaltia adhesiva d'orella mitjana (H74.1)
  H65.30 Otitis mitjana mucoide crònica, orella no especificada
  H65.31 Otitis mitjana mucoide crònica, orella dreta
  H65.32 Otitis mitjana mucoide crònica, orella esquerra
  H65.33 Otitis mitjana mucoide crònica, bilateral
 H65.4 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica
  H65.41 Otitis mitjana al·lèrgica crònica
   H65.411 Otitis mitjana al·lèrgica crònica, orella dreta
   H65.412 Otitis mitjana al·lèrgica crònica, orella esquerra
   H65.413 Otitis mitjana al·lèrgica crònica, bilateral
   H65.419 Otitis mitjana al·lèrgica crònica, orella no especificada
  H65.49 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica

   

Otitis mitjana exsudativa crònica
Otitis mitjana no supurativa crònica NE
Otitis mitjana crònica amb vessament (no purulenta)
Otitis mitjana seromucosa crònica

   H65.491 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica, orella dreta
   H65.492 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica, orella esquerra
   H65.493 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica, bilateral

   H65.499 Altres tipus d'otitis mitjana no supurativa crònica, orella no
especificada

 H65.9 Otitis mitjana no supurativa no especificada

  

Otitis mitjana al·lèrgica NE
Otitis mitjana catarral NE
Otitis mitjana exsudativa NE
Otitis mitjana mucoide NE
Otitis mitjana amb vessament (no purulenta) NE
Otitis mitjana secretora NE
Otitis mitjana seromucosa NE
Otitis mitjana serosa NE
Otitis mitjana transsudativa NE

  H65.90 Otitis mitjana no supurativa no especificada, orella no especificada
  H65.91 Otitis mitjana no supurativa no especificada, orella dreta
  H65.92 Otitis mitjana no supurativa no especificada, orella esquerra
  H65.93 Otitis mitjana no supurativa no especificada, bilateral
H66 Otitis mitjana supurativa i no especificada
 Inclou: otitis mitjana supurativa i no especificada amb miringitis

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 H66.0 Otitis mitjana aguda supurativa
  H66.00 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà
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   H66.001 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
orella dreta

   H66.002 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
orella esquerra

   H66.003 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
bilateral

   H66.004 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella dreta

   H66.005 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella esquerra

   H66.006 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
recurrent, bilateral

   H66.007 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella no especificada

   H66.009 Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània de timpà,
orella no especificada

  H66.01 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà

   H66.011 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà, orella
dreta

   H66.012 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà, orella
esquerra

   H66.013 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà,
bilateral

   H66.014 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella dreta

   H66.015 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella esquerra

   H66.016 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà,
recurrent, bilateral

   H66.017 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà,
recurrent, orella no especificada

   H66.019 Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània de timpà, orella
no especificada

 H66.1 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica

  Otitis mitjana supurativa crònica benigna
Malaltia tubotimpànica crònica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  H66.10 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica, orella no especificada
  H66.11 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica, orella dreta
  H66.12 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica, orella esquerra
  H66.13 Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica, bilateral
 H66.2 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica
  Malaltia aticoantral crònica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  H66.20 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica, orella no especificada
  H66.21 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica, orella dreta
  H66.22 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica, orella esquerra
  H66.23 Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica, bilateral
 H66.3 Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica
  Otitis mitjana supurativa crònica NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)
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  Exclou 1: otitis mitjana tuberculosa (A18.6)
  H66.3X Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica
   H66.3X1 Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica, orella dreta
   H66.3X2 Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica, orella esquerra
   H66.3X3 Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica, bilateral
   H66.3X9 Altres tipus d'otitis mitjana supurativa crònica, orella no especificada
 H66.4 Otitis mitjana supurativa no especificada
  Otitis mitjana purulenta NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  H66.40 Otitis mitjana supurativa no especificada, orella no especificada
  H66.41 Otitis mitjana supurativa no especificada, orella dreta
  H66.42 Otitis mitjana supurativa no especificada, orella esquerra
  H66.43 Otitis mitjana supurativa no especificada, bilateral
 H66.9 Otitis mitjana no especificada

  
Otitis mitjana NE
Otitis mitjana aguda NE
Otitis mitjana crònica NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  H66.90 Otitis mitjana no especificada, orella no especificada
  H66.91 Otitis mitjana no especificada, orella dreta
  H66.92 Otitis mitjana no especificada, orella esquerra
  H66.93 Otitis mitjana no especificada, bilateral
H67 Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc

 
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
deficiència de plasminogen (E88.02)
malaltia vírica NCAL (B00-B34)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

 

Exclou 1: otitis mitjana en:
febre escarlatina (A38.0)
grip (J09.X9, J10.83, J11.83)
tuberculosi (A18.6)
xarampió (B05.3)

 H67.1 Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc, orella dreta
 H67.2 Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc, orella esquerra
 H67.3 Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc, bilateral
 H67.9 Otitis mitjana en malalties classificades en un altre lloc, orella no especificada
H68 Salpingitis i obstrucció de trompa d'Eustaqui
 H68.0 Salpingitis de trompa d'Eustaqui
  H68.00 Salpingitis de trompa d'Eustaqui no especificada
   H68.001 Salpingitis no especificada de trompa d'Eustaqui, orella dreta
   H68.002 Salpingitis no especificada de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
   H68.003 Salpingitis no especificada de trompa d'Eustaqui, bilateral

   H68.009 Salpingitis no especificada de trompa d'Eustaqui, orella no
especificada

  H68.01 Salpingitis de trompa d'Eustaqui aguda
   H68.011 Salpingitis de trompa d'Eustaqui aguda, orella dreta
   H68.012 Salpingitis de trompa d'Eustaqui aguda, orella esquerra
   H68.013 Salpingitis de trompa d'Eustaqui aguda, bilateral
   H68.019 Salpingitis de trompa d'Eustaqui aguda, orella no especificada
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  H68.02 Salpingitis de trompa d'Eustaqui crònica
   H68.021 Salpingitis de trompa d'Eustaqui crònica, orella dreta
   H68.022 Salpingitis de trompa d'Eustaqui crònica, orella esquerra
   H68.023 Salpingitis de trompa d'Eustaqui crònica, bilateral
   H68.029 Salpingitis de trompa d'Eustaqui crònica, orella no especificada
 H68.1 Obstrucció de trompa d'Eustaqui

  Estenosi de la trompa d'Eustaqui
Estretor de la trompa d'Eustaqui

  H68.10 Obstrucció no especificada de trompa d'Eustaqui
   H68.101 Obstrucció no especificada de trompa d'Eustaqui, orella dreta
   H68.102 Obstrucció no especificada de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
   H68.103 Obstrucció no especificada de trompa d'Eustaqui, bilateral

   H68.109 Obstrucció no especificada de trompa d'Eustaqui, orella no
especificada

  H68.11 Obstrucció òssia de trompa d'Eustaqui
   H68.111 Obstrucció òssia de trompa d'Eustaqui, orella dreta
   H68.112 Obstrucció òssia de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
   H68.113 Obstrucció òssia de trompa d'Eustaqui, bilateral
   H68.119 Obstrucció òssia de trompa d'Eustaqui, orella no especificada
  H68.12 Obstrucció cartilaginosa intrínseca de trompa d'Eustaqui
   H68.121 Obstrucció cartilaginosa intrínseca de trompa d'Eustaqui, orella dreta

   H68.122 Obstrucció cartilaginosa intrínseca de trompa d'Eustaqui, orella
esquerra

   H68.123 Obstrucció cartilaginosa intrínseca de trompa d'Eustaqui, bilateral

   H68.129 Obstrucció cartilaginosa intrínseca de trompa d'Eustaqui, orella no
especificada

  H68.13 Obstrucció cartilaginosa extrínseca de trompa d'Eustaqui
   Compressió de la trompa d'Eustaqui
   H68.131 Obstrucció cartilaginosa extrínseca de trompa d'Eustaqui, orella dreta

   H68.132 Obstrucció cartilaginosa extrínseca de trompa d'Eustaqui, orella
esquerra

   H68.133 Obstrucció cartilaginosa extrínseca de trompa d'Eustaqui, bilateral

   H68.139 Obstrucció cartilaginosa extrínseca de trompa d'Eustaqui, orella no
especificada

H69 Altres trastorns i trastorns no especificats de trompa d'Eustaqui
 H69.0 Distensió de trompa d'Eustaqui
  H69.00 Distensió de trompa d'Eustaqui, orella no especificada
  H69.01 Distensió de trompa d'Eustaqui, orella dreta
  H69.02 Distensió de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
  H69.03 Distensió de trompa d'Eustaqui, bilateral
 H69.8 Altres trastorns especificats de trompa d'Eustaqui
  H69.80 Altres trastorns especificats de trompa d'Eustaqui, orella no especificada
  H69.81 Altres trastorns especificats de trompa d'Eustaqui, orella dreta
  H69.82 Altres trastorns especificats de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
  H69.83 Altres trastorns especificats de trompa d'Eustaqui, bilateral
 H69.9 Trastorn no especificat de trompa d'Eustaqui
  H69.90 Trastorn no especificat de trompa d'Eustaqui, orella no especificada
  H69.91 Trastorn no especificat de trompa d'Eustaqui, orella dreta
  H69.92 Trastorn no especificat de trompa d'Eustaqui, orella esquerra
  H69.93 Trastorn no especificat de trompa d'Eustaqui, bilateral
H70 Mastoïditis i afeccions relacionades
 H70.0 Mastoïditis aguda

  Abscés de l'apòfisi mastoide
Empiema de l'apòfisi mastoide
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  H70.00 Mastoïditis aguda sense complicacions
   H70.001 Mastoïditis aguda sense complicacions, orella dreta
   H70.002 Mastoïditis aguda sense complicacions, orella esquerra
   H70.003 Mastoïditis aguda sense complicacions, bilateral
   H70.009 Mastoïditis aguda sense complicacions, orella no especificada
  H70.01 Abscés subperiòstic d'apòfisi mastoide
   H70.011 Abscés subperiòstic d'apòfisi mastoide, orella dreta
   H70.012 Abscés subperiòstic d'apòfisi mastoide, orella esquerra
   H70.013 Abscés subperiòstic d'apòfisi mastoide, bilateral
   H70.019 Abscés subperiòstic d'apòfisi mastoide, orella no especificada
  H70.09 Mastoïditis aguda amb altres complicacions
   H70.091 Mastoïditis aguda amb altres complicacions, orella dreta
   H70.092 Mastoïditis aguda amb altres complicacions, orella esquerra
   H70.093 Mastoïditis aguda amb altres complicacions, bilateral
   H70.099 Mastoïditis aguda amb altres complicacions, orella no especificada
 H70.1 Mastoïditis crònica

  Càries de l'apòfisi mastoide
Fístula de l'apòfisi mastoide

  Exclou 1: mastoïditis tuberculosa (A18.03)
  H70.10 Mastoïditis crònica, orella no especificada
  H70.11 Mastoïditis crònica, orella dreta
  H70.12 Mastoïditis crònica, orella esquerra
  H70.13 Mastoïditis crònica, bilateral
 H70.2 Petrositis
  Inflamació del penyal
  H70.20 Petrositis no especificada
   H70.201 Petrositis no especificada, orella dreta
   H70.202 Petrositis no especificada, orella esquerra
   H70.203 Petrositis no especificada, bilateral
   H70.209 Petrositis no especificada, orella no especificada
  H70.21 Petrositis aguda
   H70.211 Petrositis aguda, orella dreta
   H70.212 Petrositis aguda, orella esquerra
   H70.213 Petrositis aguda, bilateral
   H70.219 Petrositis aguda, orella no especificada
  H70.22 Petrositis crònica
   H70.221 Petrositis crònica, orella dreta
   H70.222 Petrositis crònica, orella esquerra
   H70.223 Petrositis crònica, bilateral
   H70.229 Petrositis crònica, orella no especificada
 H70.8 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades

  Exclou 1: si i quist preauriculars (Q18.1)
si, fístula i quist de fenedura branquial (Q18.0)

  H70.81 Fístula postauricular
   H70.811 Fístula postauricular, orella dreta
   H70.812 Fístula postauricular, orella esquerra
   H70.813 Fístula postauricular, bilateral
   H70.819 Fístula postauricular, orella no especificada
  H70.89 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades
   H70.891 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades, orella dreta
   H70.892 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades, orella esquerra
   H70.893 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades, bilateral
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   H70.899 Altres tipus de mastoïditis i afeccions relacionades, orella no
especificada

 H70.9 Mastoïditis no especificada
  H70.90 Mastoïditis no especificada, orella no especificada
  H70.91 Mastoïditis no especificada, orella dreta
  H70.92 Mastoïditis no especificada, orella esquerra
  H70.93 Mastoïditis no especificada, bilateral
H71 Colesteatoma d'orella mitjana

 Exclou 2: colesteatoma d'orella externa (H60.4-)
colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia (H95.0-)

 H71.0 Colesteatoma d'àtic
  H71.00 Colesteatoma d'àtic, orella no especificada
  H71.01 Colesteatoma d'àtic, orella dreta
  H71.02 Colesteatoma d'àtic, orella esquerra
  H71.03 Colesteatoma d'àtic, bilateral
 H71.1 Colesteatoma de timpà
  H71.10 Colesteatoma de timpà, orella no especificada
  H71.11 Colesteatoma de timpà, orella dreta
  H71.12 Colesteatoma de timpà, orella esquerra
  H71.13 Colesteatoma de timpà, bilateral
 H71.2 Colesteatoma d'apòfisi mastoide
  H71.20 Colesteatoma d'apòfisi mastoide, orella no especificada
  H71.21 Colesteatoma d'apòfisi mastoide, orella dreta
  H71.22 Colesteatoma d'apòfisi mastoide, orella esquerra
  H71.23 Colesteatoma d'apòfisi mastoide, bilateral
 H71.3 Colesteatosi difusa
  H71.30 Colesteatosi difusa, orella no especificada
  H71.31 Colesteatosi difusa, orella dreta
  H71.32 Colesteatosi difusa, orella esquerra
  H71.33 Colesteatosi difusa, bilateral
 H71.9 Colesteatoma no especificat
  H71.90 Colesteatoma no especificat, orella no especificada
  H71.91 Colesteatoma no especificat, orella dreta
  H71.92 Colesteatoma no especificat, orella esquerra
  H71.93 Colesteatoma no especificat, bilateral
H72 Perforació de membrana timpànica

 Inclou: perforació de timpà postinflamatòria
perforació de timpà posttraumàtica persistent

 Codifiqueu
primer:

qualsevol otitis mitjana associada (H65.-, H66.1-, H66.2-, H66.3-, H66.4-, H66.9-, H67.-)

 Exclou 1: otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura de la membrana timpànica (H66.01-)
ruptura traumàtica de timpà (S09.2-)

 H72.0 Perforació central de membrana timpànica
  H72.00 Perforació central de membrana timpànica, orella no especificada
  H72.01 Perforació central de membrana timpànica, orella dreta
  H72.02 Perforació central de membrana timpànica, orella esquerra
  H72.03 Perforació central de membrana timpànica, bilateral
 H72.1 Perforació àtica de membrana timpànica
  Perforació de la part flàccida
  H72.10 Perforació àtica de membrana timpànica, orella no especificada
  H72.11 Perforació àtica de membrana timpànica, orella dreta
  H72.12 Perforació àtica de membrana timpànica, orella esquerra
  H72.13 Perforació àtica de membrana timpànica, bilateral
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 H72.2 Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica
  H72.2X Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica
   H72.2X1 Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica, orella dreta

   H72.2X2 Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica, orella
esquerra

   H72.2X3 Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica, bilateral

   H72.2X9 Altres tipus de perforació marginal de membrana timpànica, orella no
especificada

 H72.8 Altres tipus de perforació de membrana timpànica
  H72.81 Perforacions múltiples de membrana timpànica
   H72.811 Perforacions múltiples de membrana timpànica, orella dreta
   H72.812 Perforacions múltiples de membrana timpànica, orella esquerra
   H72.813 Perforacions múltiples de membrana timpànica, bilateral
   H72.819 Perforacions múltiples de membrana timpànica, orella no especificada
  H72.82 Perforacions totals de membrana timpànica
   H72.821 Perforacions totals de membrana timpànica, orella dreta
   H72.822 Perforacions totals de membrana timpànica, orella esquerra
   H72.823 Perforacions totals de membrana timpànica, bilateral
   H72.829 Perforacions totals de membrana timpànica, orella no especificada
 H72.9 Perforació no especificada de membrana timpànica
  H72.90 Perforació no especificada de membrana timpànica, orella no especificada
  H72.91 Perforació no especificada de membrana timpànica, orella dreta
  H72.92 Perforació no especificada de membrana timpànica, orella esquerra
  H72.93 Perforació no especificada de membrana timpànica, bilateral
H73 Altres trastorns de membrana timpànica
 H73.0 Miringitis aguda
  Exclou 1: miringitis aguda amb otitis mitjana (H65, H66)
  H73.00 Miringitis aguda no especificada
   Timpanitis aguda NE
   H73.001 Miringitis aguda, orella dreta
   H73.002 Miringitis aguda, orella esquerra
   H73.003 Miringitis aguda, bilateral
   H73.009 Miringitis aguda, orella no especificada
  H73.01 Miringitis ampul·lar
   H73.011 Miringitis ampul·lar, orella dreta
   H73.012 Miringitis ampul·lar, orella esquerra
   H73.013 Miringitis ampul·lar, bilateral
   H73.019 Miringitis ampul·lar, orella no especificada
  H73.09 Altres tipus de miringitis aguda
   H73.091 Altres tipus de miringitis aguda, orella dreta
   H73.092 Altres tipus de miringitis aguda, orella esquerra
   H73.093 Altres tipus de miringitis aguda, bilateral
   H73.099 Altres tipus de miringitis aguda, orella no especificada
 H73.1 Miringitis crònica
  Timpanitis crònica

  Exclou 1: miringitis crònica amb otitis mitjana (H65, H66)
  H73.10 Miringitis crònica, orella no especificada
  H73.11 Miringitis crònica, orella dreta
  H73.12 Miringitis crònica, orella esquerra
  H73.13 Miringitis crònica, bilateral
 H73.2 Miringitis no especificada
  H73.20 Miringitis no especificada, orella no especificada
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  H73.21 Miringitis no especificada, orella dreta
  H73.22 Miringitis no especificada, orella esquerra
  H73.23 Miringitis no especificada, bilateral
 H73.8 Altres trastorns especificats de membrana timpànica
  H73.81 Membrana timpànica flàccida atròfica
   H73.811 Membrana timpànica flàccida atròfica, orella dreta
   H73.812 Membrana timpànica flàccida atròfica, orella esquerra
   H73.813 Membrana timpànica flàccida atròfica, bilateral
   H73.819 Membrana timpànica flàccida atròfica, orella no especificada
  H73.82 Membrana timpànica no flàccida atròfica
   H73.821 Membrana timpànica no flàccida atròfica, orella dreta
   H73.822 Membrana timpànica no flàccida atròfica, orella esquerra
   H73.823 Membrana timpànica no flàccida atròfica, bilateral
   H73.829 Membrana timpànica no flàccida atròfica, orella no especificada
  H73.89 Altres trastorns especificats de membrana timpànica
   H73.891 Altres trastorns especificats de membrana timpànica, orella dreta
   H73.892 Altres trastorns especificats de membrana timpànica, orella esquerra
   H73.893 Altres trastorns especificats de membrana timpànica, bilateral

   H73.899 Altres trastorns especificats de membrana timpànica, orella no
especificada

 H73.9 Trastorn no especificat de membrana timpànica
  H73.90 Trastorn no especificat de membrana timpànica, orella no especificada
  H73.91 Trastorn no especificat de membrana timpànica, orella dreta
  H73.92 Trastorn no especificat de membrana timpànica, orella esquerra
  H73.93 Trastorn no especificat de membrana timpànica, bilateral
H74 Altres trastorns d'orella mitjana i apòfisi mastoide
 Exclou 2: mastoïditis (H70.-)
 H74.0 Timpanoesclerosi
  H74.01 Timpanoesclerosi, orella dreta
  H74.02 Timpanoesclerosi, orella esquerra
  H74.03 Timpanoesclerosi, bilateral
  H74.09 Timpanoesclerosi, orella no especificada
 H74.1 Malaltia adhesiva d'orella mitjana
  Otitis adhesiva

  Exclou 1: orella de cola [glue ear] (H65.3-)
  H74.11 Malaltia adhesiva, orella mitjana dreta
  H74.12 Malaltia adhesiva, orella mitjana esquerra
  H74.13 Malaltia adhesiva, orella mitjana, bilateral
  H74.19 Malaltia adhesiva, orella mitjana no especificada
 H74.2 Discontinuïtat i luxació dels ossicles de l'orella
  H74.20 Discontinuïtat i luxació dels ossicles, orella no especificada
  H74.21 Discontinuïtat i luxació dels ossicles, orella dreta
  H74.22 Discontinuïtat i luxació dels ossicles, orella esquerra
  H74.23 Discontinuïtat i luxació dels ossicles, orella, bilateral
 H74.3 Altres anomalies adquirides dels ossicles de l'orella
  H74.31 Anquilosi dels ossicles de l'orella
   H74.311 Anquilosi dels ossicles, orella dreta
   H74.312 Anquilosi dels ossicles, orella esquerra
   H74.313 Anquilosi dels ossicles, orella, bilateral
   H74.319 Anquilosi dels ossicles, orella no especificada
  H74.32 Pèrdua parcial dels ossicles de l'orella
   H74.321 Pèrdua parcial dels ossicles, orella dreta
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   H74.322 Pèrdua parcial dels ossicles, orella esquerra
   H74.323 Pèrdua parcial dels ossicles, orella, bilateral
   H74.329 Pèrdua parcial dels ossicles, orella no especificada
  H74.39 Altres anomalies adquirides dels ossicles de l'orella
   H74.391 Altres anomalies adquirides dels ossicles, orella dreta
   H74.392 Altres anomalies adquirides dels ossicles, orella esquerra
   H74.393 Altres anomalies adquirides dels ossicles, orella, bilateral
   H74.399 Altres anomalies adquirides dels ossicles, orella no especificada
 H74.4 Pòlip d'orella mitjana
  H74.40 Pòlip, orella mitjana no especificada
  H74.41 Pòlip, orella mitjana dreta
  H74.42 Pòlip, orella mitjana esquerra
  H74.43 Pòlip, orella mitjana, bilateral
 H74.8 Altres trastorns especificats d'orella mitjana i apòfisi mastoide
  H74.8X Altres trastorns especificats d'orella mitjana i apòfisi mastoide
   H74.8X1 Altres trastorns especificats, orella mitjana i apòfisi mastoide dretes
   H74.8X2 Altres trastorns especificats, orella mitjana i apòfisi mastoide esquerres
   H74.8X3 Altres trastorns especificats, orella mitjana i apòfisi mastoide, bilateral

   H74.8X9 Altres trastorns especificats, orella mitjana i apòfisi mastoide no
especificades

 H74.9 Trastorn no especificat d'orella mitjana i apòfisi mastoide
  H74.90 Trastorn no especificat, orella mitjana i apòfisi mastoide no especificades
  H74.91 Trastorn no especificat, orella mitjana i apòfisi mastoide dretes
  H74.92 Trastorn no especificat, orella mitjana i apòfisi mastoide esquerres
  H74.93 Trastorn no especificat, orella mitjana i apòfisi mastoide, bilateral
H75 Altres trastorns d'orella mitjana i apòfisi mastoide en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 H75.0 Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc

  
Exclou 1: mastoïditis (en):

sífilis (A52.77)
tuberculosi (A18.03)

  H75.00 Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella no especificada

  H75.01 Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella dreta

  H75.02 Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella esquerra

  H75.03 Mastoïditis en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
bilateral

 H75.8 Altres trastorns especificats d'orella mitjana i apòfisi mastoide en malalties classificades en un
altre lloc

  H75.80 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella mitjana
i apòfisi mastoide no especificades

  H75.81 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella mitjana
i apòfisi mastoide dretes

  H75.82 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella mitjana
i apòfisi mastoide esquerres

  H75.83 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella mitjana
i apòfisi mastoide, bilateral

Malalties de l'orella interna (H80-H83)
H80 Otoesclerosi
 Inclou: otoespongiosi

 H80.0 Otoesclerosi no obliterant que afecta la finestra oval
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  H80.00 Otoesclerosi no obliterant que afecta la finestra oval, orella no especificada
  H80.01 Otoesclerosi no obliterant que afecta la finestra oval, orella dreta
  H80.02 Otoesclerosi no obliterant que afecta la finestra oval, orella esquerra
  H80.03 Otoesclerosi no obliterant que afecta la finestra oval, bilateral
 H80.1 Otoesclerosi obliterant que afecta la finestra oval
  H80.10 Otoesclerosi obliterant que afecta la finestra oval, orella no especificada
  H80.11 Otoesclerosi obliterant que afecta la finestra oval, orella dreta
  H80.12 Otoesclerosi obliterant que afecta la finestra oval, orella esquerra
  H80.13 Otoesclerosi obliterant que afecta la finestra oval, bilateral
 H80.2 Otoesclerosi coclear

  Otoesclerosi que afecta la càpsula òtica
Otoesclerosi que afecta la finestra rodona

  H80.20 Otoesclerosi coclear, orella no especificada
  H80.21 Otoesclerosi coclear, orella dreta
  H80.22 Otoesclerosi coclear, orella esquerra
  H80.23 Otoesclerosi coclear, bilateral
 H80.8 Altres tipus d'otosclerosi
  H80.80 Altres tipus d'otosclerosi, orella no especificada
  H80.81 Altres tipus d'otosclerosi, orella dreta
  H80.82 Altres tipus d'otosclerosi, orella esquerra
  H80.83 Altres tipus d'otosclerosi, bilateral
 H80.9 Otoesclerosi no especificada
  H80.90 Otoesclerosi no especificada, orella no especificada
  H80.91 Otoesclerosi no especificada, orella dreta
  H80.92 Otoesclerosi no especificada, orella esquerra
  H80.93 Otoesclerosi no especificada, bilateral
H81 Trastorns de la funció vestibular

 Exclou 1: vertigen epidèmic (A88.1)
vertigen NE (R42)

 H81.0 Malaltia de Ménière

  Hidropesia laberíntica
Síndrome o vertigen de Ménière

  H81.01 Malaltia de Ménière, orella dreta
  H81.02 Malaltia de Ménière, orella esquerra
  H81.03 Malaltia de Ménière, bilateral
  H81.09 Malaltia de Ménière, orella no especificada
 H81.1 Vertigen paroxismal benigne
  H81.10 Vertigen paroxismal benigne, orella no especificada
  H81.11 Vertigen paroxismal benigne, orella dreta
  H81.12 Vertigen paroxismal benigne, orella esquerra
  H81.13 Vertigen paroxismal benigne, bilateral
 H81.2 Neuronitis vestibular
  H81.20 Neuronitis vestibular, orella no especificada
  H81.21 Neuronitis vestibular, orella dreta
  H81.22 Neuronitis vestibular, orella esquerra
  H81.23 Neuronitis vestibular, bilateral
 H81.3 Altres tipus de vertigen perifèric
  H81.31 Vertigen aural
   H81.311 Vertigen aural, orella dreta
   H81.312 Vertigen aural, orella esquerra
   H81.313 Vertigen aural, bilateral
   H81.319 Vertigen aural, orella no especificada
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  H81.39 Altres tipus de vertigen perifèric

   
Síndrome de Lermoyez
Vertigen otogènic
Vertigen perifèric NE

   H81.391 Altres tipus de vertigen perifèric, orella dreta
   H81.392 Altres tipus de vertigen perifèric, orella esquerra
   H81.393 Altres tipus de vertigen perifèric, bilateral
   H81.399 Altres tipus de vertigen perifèric, orella no especificada
 H81.4 Vertigen d'origen central
  Nistagme posicional central
 H81.8 Altres trastorns de la funció vestibular
  H81.8X Altres trastorns de la funció vestibular
   H81.8X1 Altres trastorns de la funció vestibular, orella dreta
   H81.8X2 Altres trastorns de la funció vestibular, orella esquerra
   H81.8X3 Altres trastorns de la funció vestibular, bilateral
   H81.8X9 Altres trastorns de la funció vestibular, orella no especificada
 H81.9 Trastorn no especificat de la funció vestibular
  Síndrome vertiginosa NE
  H81.90 Trastorn no especificat de la funció vestibular, orella no especificada
  H81.91 Trastorn no especificat de la funció vestibular, orella dreta
  H81.92 Trastorn no especificat de la funció vestibular, orella esquerra
  H81.93 Trastorn no especificat de la funció vestibular, bilateral
H82 Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 Exclou 1: vertigen epidèmic (A88.1)
 H82.1 Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc, orella dreta
 H82.2 Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc, orella esquerra
 H82.3 Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc, bilateral
 H82.9 Síndromes vertiginoses en malalties classificades en un altre lloc, orella no especificada
H83 Altres malalties de l'orella interna
 H83.0 Labirintitis
  H83.01 Labirintitis, orella dreta
  H83.02 Labirintitis, orella esquerra
  H83.03 Labirintitis, bilateral
  H83.09 Labirintitis, orella no especificada
 H83.1 Fístula laberíntica
  H83.11 Fístula laberíntica, orella dreta
  H83.12 Fístula laberíntica, orella esquerra
  H83.13 Fístula laberíntica, bilateral
  H83.19 Fístula laberíntica, orella no especificada
 H83.2 Disfunció laberíntica

  
Hipersensibilitat laberíntica
Hipofunció laberíntica
Pèrdua de funció laberíntica

  H83.2X Disfunció laberíntica
   H83.2X1 Disfunció laberíntica, orella dreta
   H83.2X2 Disfunció laberíntica, orella esquerra
   H83.2X3 Disfunció laberíntica, bilateral
   H83.2X9 Disfunció laberíntica, orella no especificada
 H83.3 Efectes del soroll en l'orella interna

  Traumatisme acústic d'orella interna
Hipoacúsia d'orella interna induïda pel soroll

  H83.3X Efectes del soroll en l'orella interna
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   H83.3X1 Efectes del soroll en l'orella interna, orella dreta
   H83.3X2 Efectes del soroll en l'orella interna, orella esquerra
   H83.3X3 Efectes del soroll en l'orella interna, bilateral
   H83.3X9 Efectes del soroll en l'orella interna, orella no especificada
 H83.8 Altres malalties especificades de l'orella interna
  H83.8X Altres malalties especificades de l'orella interna
   H83.8X1 Altres malalties especificades, orella interna dreta
   H83.8X2 Altres malalties especificades, orella interna esquerra
   H83.8X3 Altres malalties especificades, orella interna, bilateral
   H83.8X9 Altres malalties especificades, orella interna no especificada
 H83.9 Malaltia no especificada de l'orella interna
  H83.90 Malaltia no especificada, orella interna no especificada
  H83.91 Malaltia no especificada, orella interna dreta
  H83.92 Malaltia no especificada, orella interna esquerra
  H83.93 Malaltia no especificada, orella interna, bilateral
Altres trastorns d'orella (H90-H94)
H90 Hipoacúsia conductiva i neurosensorial

 

Exclou 1: hipoacúsia (idiopàtica) sobtada (H91.2-)
hipoacúsia induïda pel soroll (H83.3-)
hipoacúsia NE (H91.9-)
hipoacúsia ototòxica (H91.0-)
sordesa NE (H91.9-)
sordmudesa NCAL (H91.3)

 H90.0 Hipoacúsia conductiva bilateral
 H90.1 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició no disminuïda en el costat contralateral

  H90.11 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició no disminuïda en el costat
contralateral, orella dreta

  H90.12 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició no disminuïda en el costat
contralateral, orella esquerra

 H90.2 Hipoacúsia conductiva no especificada
  Sordesa conductiva NE
 H90.3 Hipoacúsia neurosensorial bilateral
 H90.4 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda en el costat contralateral

  H90.41 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda en el costat
contralateral, orella dreta

  H90.42 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda en el costat
contralateral, orella esquerra

 H90.5 Hipoacúsia neurosensorial no especificada

  

Hipoacúsia central NE
Sordesa congènita NE
Hipoacúsia neural NE
Hipoacúsia de percepció NE
Sordesa neurosensorial NE
Hipoacúsia sensorial NE

  Exclou 1: percepció auditiva anòmala (H93.2-)
sordesa psicogènica (F44.6)

 H90.6 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial bilateral

 H90.7 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda en el costat
contralateral

  H90.71 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda
en el costat contralateral, orella dreta

  H90.72 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició no disminuïda
en el costat contralateral, orella esquerra

 H90.8 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial no especificada
 H90.A Hipoacúsia conductiva i neurosensorial amb audició disminuïda en el costat contralateral
  H90.A1 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició disminuïda en el costat contralateral
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   H90.A11 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició disminuïda en el costat
contralateral, orella dreta

   H90.A12 Hipoacúsia conductiva unilateral amb audició disminuïda en el costat
contralateral, orella esquerra

  H90.A2 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició disminuïda en el costat
contralateral

   H90.A21 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició disminuïda en el
costat contralateral, orella dreta

   H90.A22 Hipoacúsia neurosensorial unilateral amb audició disminuïda en el
costat contralateral, orella esquerra

  H90.A3 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició disminuïda en
el costat contralateral

   H90.A31 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició
disminuïda en el costat contralateral, orella dreta

   H90.A32 Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial unilateral amb audició
disminuïda en el costat contralateral, orella esquerra

H91 Altres hipoacúsies i hipoacúsies no especificades

 

Exclou 1: cerumen impactat (H61.2-)
hipoacúsia classificada a H90.–
hipoacúsia induïda pel soroll (H83.3-)
percepció auditiva anòmala (H93.2-)
sordesa isquèmica transitòria (H93.01-)
sordesa psicogènica (F44.6)

 H91.0 Hipoacúsia ototòxica

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  H91.01 Hipoacúsia ototòxica, orella dreta
  H91.02 Hipoacúsia ototòxica, orella esquerra
  H91.03 Hipoacúsia ototòxica, bilateral
  H91.09 Hipoacúsia ototòxica, orella no especificada
 H91.1 Presbiacúsia
  
  H91.10 Presbiacúsia, orella no especificada
  H91.11 Presbiacúsia, orella dreta
  H91.12 Presbiacúsia, orella esquerra
  H91.13 Presbiacúsia, bilateral
 H91.2 Hipoacúsia idiopàtica sobtada
  Hipoacúsia sobtada NE
  H91.20 Hipoacúsia idiopàtica sobtada, orella no especificada
  H91.21 Hipoacúsia idiopàtica sobtada, orella dreta
  H91.22 Hipoacúsia idiopàtica sobtada, orella esquerra
  H91.23 Hipoacúsia idiopàtica sobtada, bilateral
 H91.3 Sordmudesa no classificada a cap altre lloc
 H91.8 Altres tipus especificats d'hipoacúsia
  H91.8X Altres tipus especificats d'hipoacúsia
   H91.8X1 Altres tipus especificats d'hipoacúsia, orella dreta
   H91.8X2 Altres tipus especificats d'hipoacúsia, orella esquerra
   H91.8X3 Altres tipus especificats d'hipoacúsia, bilateral
   H91.8X9 Altres tipus especificats d'hipoacúsia, orella no especificada
 H91.9 Hipoacúsia no especificada

  
Sordesa NE
Sordesa d'alta freqüència
Sordesa de baixa freqüència
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  H91.90 Hipoacúsia no especificada, orella no especificada
  H91.91 Hipoacúsia no especificada, orella dreta
  H91.92 Hipoacúsia no especificada, orella esquerra
  H91.93 Hipoacúsia no especificada, bilateral
H92 Otàlgia i vessament de l'orella
 H92.0 Otàlgia
  H92.01 Otàlgia, orella dreta
  H92.02 Otàlgia, orella esquerra
  H92.03 Otàlgia, bilateral
  H92.09 Otàlgia, orella no especificada
 H92.1 Otorrea
  Exclou 1: filtració de líquid cefalorraquidi a través de l'orella (G96.0)
  H92.10 Otorrea, orella no especificada
  H92.11 Otorrea, orella dreta
  H92.12 Otorrea, orella esquerra
  H92.13 Otorrea, bilateral
 H92.2 Otorràgia
  Exclou 1: otorràgia traumàtica —codifiqueu la lesió
  H92.20 Otorràgia, orella no especificada
  H92.21 Otorràgia, orella dreta
  H92.22 Otorràgia, orella esquerra
  H92.23 Otorràgia, bilateral
H93 Altres trastorns d'orella no classificats a cap altre lloc
 H93.0 Trastorns d'orella degeneratius i vasculars
  Exclou 1: presbiacúsia (H91.1)
  H93.01 Sordesa isquèmica transitòria
   H93.011 Sordesa isquèmica transitòria, orella dreta
   H93.012 Sordesa isquèmica transitòria, orella esquerra
   H93.013 Sordesa isquèmica transitòria, bilateral
   H93.019 Sordesa isquèmica transitòria, orella no especificada
  H93.09 Trastorns d'orella degeneratius i vasculars no especificats
   H93.091 Trastorns degeneratius i vasculars no especificats, orella dreta
   H93.092 Trastorns degeneratius i vasculars no especificats, orella esquerra
   H93.093 Trastorns degeneratius i vasculars no especificats, orella, bilateral

   H93.099 Trastorns degeneratius i vasculars no especificats, orella no
especificada

 H93.1 Tinnitus [acúfens]
  H93.11 Tinnitus, orella dreta
  H93.12 Tinnitus, orella esquerra
  H93.13 Tinnitus, bilateral
  H93.19 Tinnitus, orella no especificada
 H93.2 Altres tipus de percepció auditiva anòmala
  Exclou 2: al·lucinacions auditives (R44.0)
  H93.21 Reclutament auditiu
   H93.211 Reclutament auditiu, orella dreta
   H93.212 Reclutament auditiu, orella esquerra
   H93.213 Reclutament auditiu, bilateral
   H93.219 Reclutament auditiu, orella no especificada
  H93.22 Diplacúsia
   H93.221 Diplacúsia, orella dreta
   H93.222 Diplacúsia, orella esquerra
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   H93.223 Diplacúsia, bilateral
   H93.229 Diplacúsia, orella no especificada
  H93.23 Hiperacúsia
   H93.231 Hiperacúsia, orella dreta
   H93.232 Hiperacúsia, orella esquerra
   H93.233 Hiperacúsia, bilateral
   H93.239 Hiperacúsia, orella no especificada
  H93.24 Desplaçament temporal del llindar auditiu
   H93.241 Desplaçament temporal del llindar auditiu, orella dreta
   H93.242 Desplaçament temporal del llindar auditiu, orella esquerra
   H93.243 Desplaçament temporal del llindar auditiu, bilateral
   H93.249 Desplaçament temporal del llindar auditiu, orella no especificada
  H93.25 Trastorn del processament auditiu central

   Impercepció auditiva congènita
Sordesa de paraules

   Exclou 1: trastorn mixt de l'expressió i la recepció del llenguatge (F80.2)
  H93.29 Altres tipus de percepció auditiva anòmala
   H93.291 Altres tipus de percepció auditiva anòmala, orella dreta
   H93.292 Altres tipus de percepció auditiva anòmala, orella esquerra
   H93.293 Altres tipus de percepció auditiva anòmala, bilateral
   H93.299 Altres tipus de percepció auditiva anòmala, orella no especificada
 H93.3 Trastorns de nervi auditiu
  Trastorn de vuitè parell cranial

  Exclou 1: neurinoma de l'acústic (D33.3)
neuritis auditiva sifilítica (A52.15)

  H93.3X Trastorns de nervi auditiu
   H93.3X1 Trastorns, nervi auditiu dret
   H93.3X2 Trastorns, nervi auditiu esquerre
   H93.3X3 Trastorns, nervi auditiu, bilateral
   H93.3X9 Trastorns, nervi auditiu no especificat
 H93.8 Altres trastorns especificats d'orella
  H93.8X Altres trastorns especificats d'orella
   H93.8X1 Altres trastorns especificats, orella dreta
   H93.8X2 Altres trastorns especificats, orella esquerra
   H93.8X3 Altres trastorns especificats, orella, bilateral
   H93.8X9 Altres trastorns especificats, orella no especificada
 H93.9 Trastorn d'orella no especificat
  H93.90 Trastorn no especificat, orella no especificada
  H93.91 Trastorn no especificat, orella dreta
  H93.92 Trastorn no especificat, orella esquerra
  H93.93 Trastorn no especificat, orella, bilateral
 H93.A Tinnitus pulsativa
  H93.A1 Tinnitus pulsativa, orella dreta
  H93.A2 Tinnitus pulsativa, orella esquerra
  H93.A3 Tinnitus pulsativa, bilateral
  H93.A9 Tinnitus pulsativa, orella no especificada
H94 Altres trastorns d'orella en malalties classificades en un altre lloc
 H94.0 Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
malaltia parasitària (B65-B89)
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Exclou 1: neuritis auditiva (en):

herpes zòster (B02.29)
sífilis (A52.15)

  H94.00 Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella no especificada

  H94.01 Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella dreta

  H94.02 Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
orella esquerra

  H94.03 Neuritis auditiva en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc,
bilateral

 H94.8 Altres trastorns especificats d'orella en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
sífilis congènita (A50.0)

  Exclou 1: labirintitis sifilítica (A52.79)
miasi auricular (B87.4)

  H94.80 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella no
especificada

  H94.81 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella dreta

  H94.82 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella
esquerra

  H94.83 Altres trastorns especificats en malalties classificades en un altre lloc, orella,
bilateral

Complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap altre
lloc (H95)

H95 Complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a
cap altre lloc

 H95.0 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia

  H95.00 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella no
especificada

  H95.01 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella dreta

  H95.02 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
esquerra

  H95.03 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella,
bilateral

 H95.1 Altres trastorns d'orella i apòfisi mastoide consecutius a mastoidectomia
  H95.11 Inflamació crònica de la cavitat resultant d'una mastoidectomia

   H95.111 Inflamació crònica de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
dreta

   H95.112 Inflamació crònica de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
esquerra

   H95.113 Inflamació crònica de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella,
bilateral

   H95.119 Inflamació crònica de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
no especificada

  H95.12 Granulació de la cavitat resultant d'una mastoidectomia
   H95.121 Granulació de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella dreta

   H95.122 Granulació de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
esquerra

   H95.123 Granulació de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella, bilateral

   H95.129 Granulació de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella no
especificada

  H95.13 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoidectomia
   H95.131 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella dreta

   H95.132 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella
esquerra
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   H95.133 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella,
bilateral

   H95.139 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoidectomia, orella no
especificada

  H95.19 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia
   H95.191 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia, orella dreta
   H95.192 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia, orella esquerra
   H95.193 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia, orella, bilateral
   H95.199 Altres trastorns consecutius a mastoidectomia, orella no especificada

 H95.2 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'orella i apòfisi mastoide que compliquen un
procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'orella i apòfisi mastoide causats per
punció o laceració accidentals durant un procediment (H95.3-)

  H95.21 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'orella i apòfisi mastoide que compliquen
un procediment a l'orella i l'apòfisi mastoide

  H95.22 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'orella i apòfisi mastoide que compliquen
un altre procediment

 H95.3 Punció o laceració accidentals d'orella i apòfisi mastoide durant un procediment

  H95.31 Punció o laceració accidentals d'orella i apòfisi mastoide durant un procediment a
l'orella i l'apòfisi mastoide

  H95.32 Punció o laceració accidentals d'orella i apòfisi mastoide durant un altre
procediment

 H95.4 Hemorràgia postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiva a un procediment

  H95.41 Hemorràgia postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiva a un
procediment a l'orella i l'apòfisi mastoide

  H95.42 Hemorràgia postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiva a un altre
procediment

 H95.5 Hematoma i seroma postprocedimentals d'orella i apòfisi mastoide consecutius a un
procediment

  H95.51 Hematoma postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiu a un
procediment a l'orella i l'apòfisi mastoide

  H95.52 Hematoma postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiu a un altre
procediment

  H95.53 Seroma postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiu a un procediment
a l'orella i l'apòfisi mastoide

  H95.54 Seroma postprocedimental d'orella i apòfisi mastoide consecutiu a un altre
procediment

 H95.8 Altres complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide intraoperatoris i postprocedimentals
no classificats a cap altre lloc

  Exclou 2: complicacions i trastorns postprocedimentals consecutius a mastoidectomia
(H95.0-, H95.1-)

  H95.81 Estenosi de conducte auditiu extern postprocedimental
   H95.811 Estenosi postprocedimental, conducte auditiu extern dret
   H95.812 Estenosi postprocedimental, conducte auditiu extern esquerre
   H95.813 Estenosi postprocedimental, conducte auditiu extern, bilateral
   H95.819 Estenosi postprocedimental, conducte auditiu extern no especificat

  H95.88 Altres complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide intraoperatoris no
classificats a cap altre lloc

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

  H95.89 Altres complicacions i trastorns d'orella i apòfisi mastoide postprocedimentals no
classificats a cap altre lloc

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva
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Capítol 9
Malalties de l'aparell circulatori (I00-I99)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)
trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36)
atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades (G45.-)

Aquest capítol conté els blocs següents:
I00-I02 Febre reumàtica aguda
I05-I09 Cardiopaties reumàtiques cròniques
I10-I16 Malalties hipertensives
I20-I25 Cardiopaties isquèmiques
I26-I28 Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar
I30-I52 Altres formes de cardiopatia
I60-I69 Malalties cerebrovasculars
I70-I79 Malalties d'artèries, arterioles i capil·lars
I80-I89 Malalties de venes, vasos limfàtics i ganglis limfàtics no classificades a cap altre lloc
I95-I99 Altres trastorns i trastorns no especificats de l'aparell circulatori
Febre reumàtica aguda (I00-I02)
I00 Febre reumàtica sense afectació cardíaca
 Inclou: artritis reumàtica aguda o subaguda

 Exclou 1: febre reumàtica amb afectació cardíaca (I01.0 -I01.9)
I01 Febre reumàtica amb afectació cardíaca

 Exclou 1: malalties cròniques d'origen reumàtic (I05-I09), excepte si la febre reumàtica també hi és present
o si hi ha evidència de reactivació o activitat del procés reumàtic

 I01.0 Pericarditis reumàtica aguda

  Qualsevol afecció d'I00 amb pericarditis
Pericarditis reumàtica (aguda)

  Exclou 1: pericarditis aguda no especificada com a reumàtica (I30.-)
 I01.1 Endocarditis reumàtica aguda

  Qualsevol afecció d'I00 amb endocarditis o valvulitis
Valvulitis reumàtica aguda

 I01.2 Miocarditis reumàtica aguda
  Qualsevol afecció d'I00 amb miocarditis
 I01.8 Altres tipus de cardiopatia reumàtica aguda

  Qualsevol afecció d'I00 amb altres tipus o múltiples tipus d'afectació cardíaca
Pancarditis reumàtica aguda

 I01.9 Cardiopatia reumàtica aguda no especificada

  
Qualsevol afecció d'I00 amb un tipus d'afectació cardíaca no especificat
Carditis reumàtica aguda
Cardiopatia reumàtica activa o aguda

I02 Corea reumàtica
 Inclou: corea de Sydenham

 Exclou 1: corea de Huntington (G10)
corea NE (G25.5)

 I02.0 Corea reumàtica amb afectació cardíaca

  Corea NE amb afectació cardíaca
Corea reumàtica amb afectació cardíaca de qualsevol tipus classificable a I01.-

 I02.9 Corea reumàtica sense afectació cardíaca
  Corea reumàtica NE
Cardiopaties reumàtiques cròniques (I05-I09)
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I05 Valvulopaties mitrals reumàtiques

 Inclou: afeccions classificables tant a I05.0 com a I05.2-I05.9, tant si s'especifiquen com a reumàtiques
com si no

 Exclou 1: valvulopatia mitral amb afectació de les vàlvules aòrtica i/o tricúspide (I08.-)
valvulopatia mitral especificada com a no reumàtica (I34.-)

 I05.0 Estenosi mitral reumàtica
  Obstrucció mitral (vàlvula) (reumàtica)
 I05.1 Insuficiència mitral reumàtica

  Incompetència mitral reumàtica
Regurgitació mitral reumàtica

  Exclou 1: insuficiència mitral no especificada com a reumàtica (I34.0)
 I05.2 Estenosi mitral reumàtica amb insuficiència
  Estenosi mitral reumàtica amb incompetència o regurgitació
 I05.8 Altres tipus de valvulopatia mitral reumàtica
  Fallida mitral (vàlvula) reumàtica
 I05.9 Valvulopatia mitral reumàtica no especificada
  Trastorn mitral (vàlvula) reumàtic (crònic) NE
I06 Valvulopaties aòrtiques reumàtiques

 Exclou 1: valvulopatia aòrtica amb afectació de les vàlvules mitral i/o tricúspide (I08.-)
valvulopatia aòrtica no especificada com a reumàtica (I35.-)

 I06.0 Estenosi aòrtica reumàtica
  Obstrucció aòrtica (vàlvula) reumàtica
 I06.1 Insuficiència aòrtica reumàtica

  Incompetència aòrtica reumàtica
Regurgitació aòrtica reumàtica

 I06.2 Estenosi aòrtica reumàtica amb insuficiència
  Estenosi aòrtica reumàtica amb incompetència o regurgitació
 I06.8 Altres tipus de valvulopatia aòrtica reumàtica
 I06.9 Valvulopatia aòrtica reumàtica no especificada
  Valvulopatia aòrtica reumàtica NE
I07 Valvulopaties tricuspídiques reumàtiques
 Inclou: valvulopaties tricuspídiques reumàtiques especificades com a reumàtiques o no especificades

 Exclou 1: valvulopatia tricuspídica amb afectació de les vàlvules aòrtica i/o mitral (I08.-)
valvulopatia tricuspídica especificada com a no reumàtica (I36.-)

 I07.0 Estenosi tricuspídica reumàtica
  Estenosi tricuspídica (vàlvula) (reumàtica)
 I07.1 Insuficiència tricuspídica reumàtica
  Insuficiència tricuspídica (vàlvula) (reumàtica)
 I07.2 Estenosi tricuspídica reumàtica amb insuficiència
 I07.8 Altres tipus de valvulopatia tricuspídica reumàtica
 I07.9 Valvulopatia tricuspídica reumàtica no especificada
  Trastorn de la vàlvula tricúspide reumàtic NE
I08 Valvulopaties múltiples
 Inclou: valvulopaties múltiples especificades com a reumàtiques o no especificades

 

Exclou 1: endocarditis, vàlvula no especificada (I38)
valvulopatia múltiple especificada com a no reumàtica (I34.-, I35.-, I36.-, I37.-, I38.-, Q22.-, Q23.-,
Q24.8-)
valvulopatia reumàtica NE (I09.1)

 I08.0 Trastorns reumàtics de les vàlvules mitral i aòrtica
  Afectació d'ambdues vàlvules, mitral i aòrtica, especificada com a reumàtica o no especificada
 I08.1 Trastorns reumàtics de les vàlvules mitral i tricúspide
 I08.2 Trastorns reumàtics de les vàlvules aòrtica i tricúspide
 I08.3 Trastorns reumàtics combinats de les vàlvules mitral, aòrtica i tricúspide
 I08.8 Altres tipus de valvulopatia múltiple reumàtica
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 I08.9 Valvulopatia múltiple reumàtica no especificada
I09 Altres tipus de cardiopatia reumàtica
 I09.0 Miocarditis reumàtica
  Exclou 1: miocarditis no especificada com a reumàtica (I51.4)
 I09.1 Malalties reumàtiques de l'endocardi, vàlvula no especificada

  Endocarditis reumàtica (crònica)
Valvulitis reumàtica (crònica)

  Exclou 1: endocarditis, vàlvula no especificada (I38)
 I09.2 Pericarditis reumàtica crònica

  
Pericardi adherent reumàtic
Mediastinopericarditis reumàtica crònica
Miopericarditis reumàtica crònica

  Exclou 1: pericarditis crònica no especificada com a reumàtica (I31.-)
 I09.8 Altres tipus especificats de cardiopatia reumàtica
  I09.81 Insuficiència cardíaca reumàtica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'insuficiència cardíaca (I50.-)

  I09.89 Altres tipus especificats de cardiopatia reumàtica
   Malaltia reumàtica de la vàlvula pulmonar
 I09.9 Cardiopatia reumàtica no especificada
  Carditis reumàtica

  Exclou 1: carditis reumatoide (M05.31)
Malalties hipertensives (I10-I16)

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

Exclou 1: hipertensió neonatal (P29.2)
hipertensió pulmonar primària (I27.0)

Exclou 2: malaltia hipertensiva que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O10-O11, O13- O16)
I10 Hipertensió (primària) essencial

 Inclou: hipertensió (arterial) (benigna) (essencial) (maligna) (primària) (sistèmica)
tensió arterial alta

 Exclou 1: malaltia hipertensiva que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O10-O11, O13- O16)

 Exclou 2: hipertensió (primària) essencial que afecta els vasos de l'ull (H35.0-)
hipertensió (primària) essencial que afecta els vasos del cervell (I60-I69)

I11 Cardiopatia hipertensiva
 Inclou: qualsevol afecció d'I50.- o I51.4-I51.7, I51.89, I51.9 causada per hipertensió

 I11.0 Cardiopatia hipertensiva amb insuficiència cardíaca
  Insuficiència cardíaca hipertensiva

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'insuficiència cardíaca (I50.-)

 I11.9 Cardiopatia hipertensiva sense insuficiència cardíaca
  Cardiopatia hipertensiva NE
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I12 Malaltia renal crònica hipertensiva

 

Inclou: arterioesclerosi de ronyó
nefritis arterioescleròtica (crònica) (intersticial)
nefroesclerosi
nefropatia hipertensiva
qualsevol afecció d'N18 i N26- causada per hipertensió

 
Exclou 1: hipertensió causada per malaltia renal (I15.0, I15.1)

hipertensió renovascular (I15.0)
hipertensió secundària (I15.-)

 Exclou 2: fallida renal aguda (N17.-)
 I12.0 Malaltia renal crònica hipertensiva amb malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.5, N18.6)

 I12.9 Malaltia renal crònica hipertensiva amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o d'estadi no
especificat

  Malaltia renal crònica hipertensiva NE
Malaltia renal hipertensiva NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.4, N18.9)

I13 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva

 
Inclou: malaltia cardiorenal

malaltia renal cardiovascular
qualsevol afecció d'I11.- amb qualsevol afecció d'I12.-

 I13.0 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva amb insuficiència cardíaca i
malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o d'estadi no especificat

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'insuficiència cardíaca (I50.-)
codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.4, N18.9)

 I13.1 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva sense insuficiència cardíaca

  I13.10 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva sense insuficiència
cardíaca, amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o d'estadi no especificat

   Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.4,
N18.9)

  I13.11 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva sense insuficiència
cardíaca, amb malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.5, N18.6)

 I13.2 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva amb insuficiència cardíaca i
malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'insuficiència cardíaca (I50.-)
codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.5, N18.6)

I15 Hipertensió secundària

 Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

 Exclou 1: hipertensió postprocedimental (I97.3)

 Exclou 2: hipertensió secundària que afecta els vasos de l'ull (H35.0-)
hipertensió secundària que afecta els vasos del cervell (I60-I69)

 I15.0 Hipertensió renovascular
 I15.1 Hipertensió secundària a altres trastorns renals
 I15.2 Hipertensió secundària a trastorns endocrins
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 I15.9 Hipertensió secundària no especificada
I16 Crisis hipertensives

 Codifiqueu
també:

qualsevol malaltia hipertensiva identificada (I10-I15)

 I16.0 Urgència hipertensiva
 I16.1 Emergència hipertensiva
 I16.9 Crisi hipertensiva no especificada
Cardiopaties isquèmiques (I20-I25)
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la presència d'hipertensió (I10-I16)

I20 Angina de pit

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: angina de pit amb cardiopatia ateroescleròtica d'artèries coronàries nadiues (I25.1-)
angina postinfart (I23.7)
ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària i d'artèria coronària de cor trasplantat,
amb angina de pit (I25.7-)

 I20.0 Angina inestable

  

Angina accelerada
Angina progressiva
Angina d'esforç inicial
Síndrome coronària intermèdia
Síndrome de preinfart
Angina d'esforç amb empitjorament

 I20.1 Angina de pit amb espasme documentat

  

Angina angioespàstica
Angina de Prinzmetal
Angina induïda per espasme
Angina variant

 I20.8 Altres formes d'angina de pit

  

Angina d'esforç
Síndrome coronària de flux lent
Estenocàrdia
Equivalent d'angina
Angina estable

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per als símptomes associats amb l'equivalent d'angina
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I21 Infart agut de miocardi

 

Inclou: embòlia coronària (artèria)
infart cardíac
infart de cor, miocardi o ventricle
infart de miocardi especificat com a agut o amb una durada indicada de 4 setmanes (28 dies) o
menys des de l'inici
oclusió coronària (artèria)
ruptura coronària (artèria)
trombosi coronària (artèria)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de
l'ingrés al centre actual (Z92.82)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 
Exclou 2: infart de miocardi antic (I25.2)

infart de miocardi de tipus 1 subsegüent (I22.-)
síndrome postinfart de miocardi (I24.1)

 I21.0 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret anterior
  Infart de miocardi de tipus 1 amb elevació del segment ST de la paret anterior

  I21.01 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta l'artèria
coronària principal esquerra

  I21.02 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta l'artèria
coronària descendent anterior esquerra

   Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta l'artèria coronària
diagonal

  I21.09 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres artèries
coronàries de la paret anterior

   

Infart agut de miocardi transmural de la paret anterior
Infart (agut) transmural (ona Q) anteroapical
Infart (agut) transmural (ona Q) anterolateral
Infart (agut) transmural (ona Q) anteroseptal
Infart (agut) transmural (ona Q) (de la paret) anterior NE

 I21.1 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret inferior
  Infart de miocardi de tipus 1 amb elevació del segment ST de la paret inferior

  I21.11 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta l'artèria
coronària dreta

   Infart (agut) transmural (ona Q) inferoposterior

  I21.19 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres artèries
coronàries de la paret inferior

   

Infart agut de miocardi transmural de la paret inferior
Infart (agut) transmural (ona Q) inferolateral
Infart (agut) transmural (ona Q) de la paret diafragmàtica
Infart (agut) transmural (ona Q) (de la paret) inferior NE

   Exclou 2: infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta
l'artèria coronària circumflexa esquerra (I21.21)

 I21.2 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) d'altres localitzacions
  Infart de miocardi de tipus 1 amb elevació del segment ST d'altres localitzacions

  I21.21 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta l'artèria
coronària circumflexa esquerra

   Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta la branca marginal de
l’artèria circumflexa
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  I21.29 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres
localitzacions

   

Infart agut de miocardi transmural d'altres localitzacions
Infart (agut) transmural (ona Q) apicolateral
Infart (agut) transmural (ona Q) basilateral
Infart (agut) transmural (ona Q) lateral superior
Infart (agut) transmural (ona Q) (de la paret) lateral NE
Infart (agut) transmural (ona Q) posterior (veritable)
Infart (agut) transmural (ona Q) posterobasal
Infart (agut) transmural (ona Q) posterolateral
Infart (agut) transmural (ona Q) posteroseptal
Infart (agut) transmural (ona Q) septal NE

 I21.3 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de localització no especificada

  

Infart (agut) de miocardi NE
Infart de miocardi transmural (ona Q) NE
Infart de miocardi de tipus 1 amb elevació del segment ST de localització no especificada
Infart agut de miocardi transmural de localització no especificada

 I21.4 Infart de miocardi sense elevació del segment ST (IMSEST)

  

Infart agut de miocardi subendocardíac
Infart de miocardi sense ona Q NE
Infart de miocardi no transmural NE
Infart de miocardi de tipus 1 sense elevació del segment ST

 I21.9 Infart agut de miocardi no especificat
  Infart (agut) de miocardi NE
 I21.A Altres tipus d'infart de miocardi
  I21.A1 Infart de miocardi de tipus 2

   Infart de miocardi per isquèmia de demanda
Infart de miocardi secundari a desequilibri isquèmic

   

Codifiqueu
primer:

la causa subjacent, com ara:
anèmia (D50.0-D64.9)
malaltia pulmonar obstructiva crònica (J44.-)
taquicàrdia paroxismal (I47.0-I47.9)
xoc (R57.0-R57.9)

  I21.A9 Infart de miocardi d'un altre tipus

   

Infart de miocardi associat a un procediment de revascularització
Infart de miocardi de tipus 5
Infart de miocardi de tipus 4c
Infart de miocardi de tipus 4b
Infart de miocardi de tipus 4a
Infart de miocardi de tipus 3

   

Codifiqueu
també:

qualsevol complicació, si es coneix i escau, com ara:
aturada cardíaca causada per afecció cardíaca subjacent (I46.2)
complicació d'intervenció coronària percutània (ICP) (I97.89)
estenosi (aguda) de stent (T82.855-)
oclusió (aguda) de stent (T82.897-)
oclusió d'empelt de derivació d'artèria coronària (T82.218-)
trombosi (aguda) de stent (T82.867-)
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I22 Infart de miocardi subsegüent amb elevació del segment ST (IMEST) i sense elevació del segment ST
(IMSEST)

 

Inclou: embòlia coronària (artèria)
infart agut de miocardi que té lloc en les 4 setmanes (28 dies) posteriors a un infart agut de
miocardi previ, sigui quina sigui la localització
infart cardíac
infart de cor, miocardi o ventricle
infart de miocardi de tipus 1 subsegüent
infart de miocardi recurrent
oclusió coronària (artèria)
reinfart de miocardi
ruptura coronària (artèria)
ruptura de cor, miocardi o ventricle
trombosi coronària (artèria)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de
l'ingrés al centre actual (Z92.82)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: infart de miocardi subsegüent d'altres tipus (tipus 3) (tipus 4) (tipus 5) (I21.A9)
infart de miocardi subsegüent de tipus 2 (I21.A1)

 I22.0 Infart de miocardi subsegüent amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret anterior

  

Infart agut de miocardi subsegüent transmural de la paret anterior
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) (de la paret) anterior NE
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) anteroapical
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) anterolateral
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) anteroseptal

 I22.1 Infart de miocardi subsegüent amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret inferior

  

Infart agut de miocardi subsegüent transmural de la paret inferior
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) de la paret diafragmàtica
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) (de la paret) inferior NE
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) inferolateral
Infart (agut) subsegüent transmural (ona Q) inferoposterior

 I22.2 Infart de miocardi subsegüent sense elevació del segment ST (IMSEST)

  
Infart agut de miocardi subsegüent subendocardíac
Infart de miocardi subsegüent sense ona Q NE
Infart de miocardi subsegüent no transmural NE

 I22.8 Infart de miocardi subsegüent amb elevació del segment ST (IMEST) d'altres localitzacions

  

Infart agut de miocardi subsegüent transmural d'altres localitzacions
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) apicolateral
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) basilateral
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) lateral superior
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) (de la paret) lateral NE
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) posterior (veritable)
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) posterobasal
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) posterolateral
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) posteroseptal
Infart (agut) de miocardi subsegüent transmural (ona Q) septal NE

 I22.9 Infart de miocardi subsegüent amb elevació del segment ST (IMEST) de localització no
especificada

  Infart agut de miocardi subsegüent de localització no especificada
Infart (agut) de miocardi subsegüent NE

I23 Determinades complicacions actuals consecutives a infart de miocardi amb elevació del segment ST
(IMEST) i sense elevació del segment ST (IMSEST) (durant un període de 28 dies)

 I23.0 Hemopericardi com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi

  Exclou 1: hemopericardi no especificat com a complicació actual consecutiva a infart agut de
miocardi (I31.2)

 I23.1 Defecte septal interauricular com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi

  Exclou 1: defecte septal interauricular adquirit no especificat com a complicació actual
consecutiva a infart agut de miocardi (I51.0)
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 I23.2 Defecte septal interventricular com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi

  Exclou 1: defecte septal interventricular adquirit no especificat com a complicació actual
consecutiva a infart agut de miocardi (I51.0)

 I23.3 Ruptura de paret cardíaca sense hemopericardi com a complicació actual consecutiva a infart
agut de miocardi

 I23.4 Ruptura de cordes tendinoses com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi

  Exclou 1: ruptura de cordes tendinoses no especificada com a complicació actual consecutiva
a infart agut de miocardi (I51.1)

 I23.5 Ruptura del múscul papil·lar com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi

  Exclou 1: ruptura del múscul papil·lar no especificada com a complicació actual consecutiva
a infart agut de miocardi (I51.2)

 I23.6 Trombosi d'aurícula, apèndix auricular i ventricle com a complicacions actuals consecutives a
infart agut de miocardi

  Exclou 1: trombosi d'aurícula, apèndix auricular i ventricle no especificada com a complicació
actual consecutiva a infart agut de miocardi (I51.3)

 I23.7 Angina postinfart
 I23.8 Altres complicacions actuals consecutives a infart agut de miocardi
I24 Altres tipus de cardiopatia isquèmica aguda

 Exclou 1: angina de pit (I20.-)
isquèmia miocardíaca transitòria del nadó (P29.4)

 I24.0 Trombosi coronària aguda sense infart de miocardi

  
Embòlia coronària (artèria) (vena) aguda sense infart de miocardi
Oclusió coronària (artèria) (vena) aguda sense infart de miocardi
Tromboembòlia coronària (artèria) (vena) aguda sense infart de miocardi

  Exclou 1: cardiopatia ateroescleròtica (I25.1-)
 I24.1 Síndrome de Dressler
  Síndrome postinfart de miocardi

  Exclou 1: angina postinfart (I23.7)
 I24.8 Altres formes de cardiopatia isquèmica aguda
  Exclou 1: infart de miocardi per isquèmia de demanda (I21.A1)
 I24.9 Cardiopatia isquèmica aguda no especificada
  Exclou 1: cardiopatia isquèmica (crònica) NE (I25.9)
I25 Cardiopatia isquèmica crònica

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)
oclusió total crònica d'artèria coronària (I25.82)

 I25.1 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua

  

Malaltia cardiovascular ateroescleròtica
Ateroma coronari (artèria)
Ateroesclerosi coronària (artèria)
Malaltia coronària (artèria)
Esclerosi coronària (artèria)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
ateroesclerosi coronària causada per lesió coronària calcificada (I25.84)
ateroesclerosi coronària causada per plaques riques en lípids (I25.83)

  Exclou 2: ateroembòlia (I75.-)
ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària i cor trasplantat (I25.7-)

  I25.10 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua sense angina de pit
   Cardiopatia ateroescleròtica NE
  I25.11 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua amb angina de pit

   I25.110 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua, amb angina de
pit inestable
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    Exclou 1: angina inestable sense cardiopatia ateroescleròtica
(I20.0)

   I25.111 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua, amb angina de
pit i espasme documentat

    Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense
cardiopatia ateroescleròtica (I20.1)

   I25.118 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua, amb altres
formes d'angina de pit

    Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense cardiopatia
ateroescleròtica (I20.8)

   I25.119 Cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua, amb angina de
pit no especificada

    Cardiopatia ateroescleròtica amb angina NE
Cardiopatia ateroescleròtica amb dolor toràcic isquèmic

    Exclou 1: angina de pit no especificada sense cardiopatia
ateroescleròtica (I20.9)

 I25.2 Infart de miocardi antic

  
Infart de miocardi cicatritzat
Infart de miocardi passat, diagnosticat per ECG o per una altra prova, però que en la actualitat no
presenta símptomes

 I25.3 Aneurisma cardíac

  Aneurisma mural
Aneurisma ventricular

 I25.4 Aneurisma i dissecció d'artèria coronària
  I25.41 Aneurisma d'artèria coronària
   Fístula arteriovenosa coronària adquirida

   Exclou 1: aneurisma coronari congènit (artèria) (Q24.5)
  I25.42 Dissecció d'artèria coronària
 I25.5 Miocardiopatia isquèmica
  Exclou 2: ateroesclerosi coronària (I25.1-, I25.7-)
 I25.6 Isquèmia miocardíaca silent

 I25.7 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària i d'artèria coronària de cor trasplantat,
amb angina de pit

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
ateroesclerosi coronària causada per lesió coronària calcificada (I25.84)
ateroesclerosi coronària causada per plaques riques en lípids (I25.83)

  

Exclou 1: ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat sense angina de pit
(I25.811)
ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària sense angina de pit
(I25.810)
ateroesclerosi d'empelt de derivació de cor trasplantat sense angina de pit (I25.812)

  I25.70 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària no especificada, amb
angina de pit

   I25.700 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària no
especificada, amb angina de pit inestable

    Exclou 1: angina de pit inestable sense ateroesclerosi d'empelt de
derivació d'artèria coronària (I20.0)

   I25.701 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària no
especificada, amb angina de pit i espasme documentat

    
Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense

ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària
(I20.1)

   I25.708 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària no
especificada, amb altres formes d'angina de pit

    Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense ateroesclerosi
d'empelt de derivació d'artèria coronària (I20.8)
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   I25.709 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària no
especificada, amb angina de pit no especificada

    Exclou 1: angina de pit no especificada sense ateroesclerosi
d'empelt de derivació d'artèria coronària (I20.9)

  I25.71 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg amb angina
de pit

   I25.710 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg,
amb angina de pit inestable

    Exclou 1: angina inestable sense ateroesclerosi d'empelt de
derivació d'artèria coronària venós autòleg (I20.0)

    Exclou 2: embòlia o trombe d'empelt de derivació d'artèria
coronària (T82.8-)

   I25.711 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg,
amb angina de pit i espasme documentat

    
Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense

ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària
venós autòleg (I20.1)

   I25.718 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg,
amb altres formes d'angina de pit

    
Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg
(I20.8)

   I25.719 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg,
amb angina de pit no especificada

    
Exclou 1: angina de pit no especificada sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària venós autòleg
(I20.9)

  I25.72 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg amb angina
de pit

   Ateroesclerosi d'empelt d'artèria mamària interna amb angina de pit

   I25.720 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg,
amb angina de pit inestable

    Exclou 1: angina inestable sense ateroesclerosi d'empelt de
derivació d'artèria coronària arterial autòleg (I20.0)

   I25.721 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg,
amb angina de pit i espasme documentat

    
Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense

ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària
arterial autòleg (I20.1)

   I25.728 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg,
amb altres formes d'angina de pit

    
Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg
(I20.8)

   I25.729 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg,
amb angina de pit no especificada

    
Exclou 1: angina de pit no especificada sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària arterial autòleg
(I20.9)

  I25.73 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no autòleg amb
angina de pit

   I25.730 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg, amb angina de pit inestable

    Exclou 1: angina inestable sense ateroesclerosi d'empelt de
derivació d'artèria coronària biològic no autòleg (I20.0)

   I25.731 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg, amb angina de pit i espasme documentat
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Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense

ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària
biològic no autòleg (I20.1)

   I25.738 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg, amb altres formes d'angina de pit

    
Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg (I20.8)

   I25.739 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg, amb angina de pit no especificada

    
Exclou 1: angina de pit no especificada sense ateroesclerosi

d'empelt de derivació d'artèria coronària biològic no
autòleg (I20.9)

  I25.75 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat amb angina de pit

   Exclou 1: ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat sense
angina de pit (I25.811)

   I25.750 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat, amb
angina de pit inestable

   I25.751 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat, amb
angina de pit i espasme documentat

   I25.758 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat, amb altres
formes d'angina de pit

   I25.759 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat, amb
angina de pit no especificada

  I25.76 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor trasplantat amb
angina de pit

   Exclou 1: ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat sense angina de pit (I25.812)

   I25.760 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat, amb angina de pit inestable

   I25.761 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat, amb angina de pit i espasme documentat

   I25.768 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat, amb altres formes d'angina de pit

   I25.769 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat, amb angina de pit no especificada

  I25.79 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària amb angina
de pit

   I25.790 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària,
amb angina de pit inestable

    Exclou 1: angina inestable sense ateroesclerosi d'altres tipus
d'empelt de derivació d'artèria coronària (I20.0)

   I25.791 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària,
amb angina de pit i espasme documentat

    
Exclou 1: angina de pit amb espasme documentat sense

ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria
coronària (I20.1)

   I25.798 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària,
amb altres formes d'angina de pit

    Exclou 1: altres formes d'angina de pit sense ateroesclerosi d'altres
tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària (I20.8)

   I25.799 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària,
amb angina de pit no especificada

    
Exclou 1: angina de pit no especificada sense ateroesclerosi

d'altres tipus d'empelt de derivació d'artèria coronària
(I20.9)

 I25.8 Altres formes de cardiopatia isquèmica crònica
388



  I25.81 Ateroesclerosi d'altres vasos coronaris sense angina de pit

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
ateroesclerosi coronària causada per lesió coronària calcificada (I25.84)
ateroesclerosi coronària causada per plaques riques en lípids (I25.83)

   Exclou 2: cardiopatia ateroescleròtica d'artèria coronària nadiua sense angina de
pit (I25.10)

   I25.810 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària sense angina
de pit

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària NE

    Exclou 1: ateroesclerosi d'empelt de derivació coronària amb
angina de pit (I25.70-I25.73-, I25.79-)

   I25.811 Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat sense
angina de pit

    Ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat NE

    Exclou 1: ateroesclerosi d'artèria coronària nadiua de cor trasplantat
amb angina de pit (I25.75-)

   I25.812 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'artèria coronària de cor
trasplantat sense angina de pit

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació de cor trasplantat NE

    Exclou 1: ateroesclerosi d'empelt de derivació de cor trasplantat
amb angina de pit (I25.76)

  I25.82 Oclusió total crònica d'artèria coronària

   Oclusió completa d'artèria coronària
Oclusió total d'artèria coronària

   Codifiqueu
primer:

l'aterosclerosi coronària (I25.1-, I25.7-, I25.81-)

   Exclou 1: oclusió coronària aguda amb infart de miocardi (I21.0-I21.9, I22.-)
oclusió coronària aguda sense infart de miocardi (I24.0)

  I25.83 Ateroesclerosi coronària causada per plaques riques en lípids

   Codifiqueu
primer:

l'aterosclerosi coronària (I25.1-, I25.7-, I25.81-)

  I25.84 Ateroesclerosi coronària causada per lesió coronària calcificada
   Ateroesclerosi coronària causada per lesió coronària calcificada greu

   Codifiqueu
primer:

l'aterosclerosi coronària (I25.1-, I25.7-, I25.81-)

  I25.89 Altres formes de cardiopatia isquèmica crònica
 I25.9 Cardiopatia isquèmica crònica no especificada
  Cardiopatia isquèmica (crònica) NE
Malaltia cardiopulmonar i malalties de la circulació pulmonar (I26-I28)
I26 Embòlia pulmonar

 
Inclou: infart pulmonar (artèria) (vena) (agut)

tromboembòlia pulmonar (artèria) (vena) (aguda)
trombosi pulmonar (artèria) (vena) (aguda)

 

Exclou 2: antecedents personals d'embòlia pulmonar (Z86.711)
embòlia arterial (no pulmonar) sèptica (I76)
embòlia pulmonar causada per complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica (T80.0, T81.7-,
T82.8-)
embòlia pulmonar causada per traumatisme (T79.0, T79.1)
embòlia pulmonar crònica (I27.82)
embòlia pulmonar que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.2)
embòlia pulmonar que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O88.-)

 I26.0 Embòlia pulmonar amb cor pulmonar agut
  I26.01 Embòlia pulmonar sèptica amb cor pulmonar agut

   Codifiqueu
primer:

la infecció subjacent
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  I26.02 Èmbol de sella de muntar d'artèria pulmonar amb cor pulmonar agut
  I26.09 Altres tipus d'embòlia pulmonar amb cor pulmonar agut
   Cor pulmonar agut NE
 I26.9 Embòlia pulmonar sense cor pulmonar agut
  I26.90 Embòlia pulmonar sèptica sense cor pulmonar agut

   Codifiqueu
primer:

la infecció subjacent

  I26.92 Èmbol de sella de muntar d'artèria pulmonar sense cor pulmonar agut
  I26.93 Embòlia pulmonar subsegmentària aïllada sense cor pulmonar agut
   Embòlia pulmonar subsegmentària NE
  I26.94 Embòlia pulmonar subsegmentària múltiple sense cor pulmonar agut
  I26.99 Altres tipus d'embòlia pulmonar sense cor pulmonar agut

   Embòlia pulmonar aguda NE
Embòlia pulmonar NE

I27 Altres malalties cardiopulmonars
 I27.0 Hipertensió pulmonar primària

  

Hipertensió arterial pulmonar hereditària
Hipertensió pulmonar del grup 1 primària
Hipertensió arterial pulmonar primària
Hipertensió arterial pulmonar idiopàtica

  

Exclou 1: hipertensió arterial pulmonar secundària (I27.21)
hipertensió pulmonar NE (I27.20)
hipertensió pulmonar persistent del nadó (P29.30)
hipertensió pulmonar secundària (I27.29)

 I27.1 Cardiopatia cifosecoliòtica
 I27.2 Altres tipus d'hipertensió pulmonar secundària
  Hipertensió pulmonar NE

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent associada

  Exclou 1: síndrome d'Eisenmenger (I27.83)
  I27.20 Hipertensió pulmonar no especificada
   Hipertensió pulmonar NE
  I27.21 Hipertensió arterial pulmonar secundària

   
Hipertensió arterial pulmonar (associada) (induïda per fàrmacs) (induïda per toxines) NE
Hipertensió pulmonar del grup 1 (associada) (induïda per fàrmacs) (induïda per toxines)
(secundària)

   

Codifiqueu
també:

les afeccions associades, si escau, o les reaccions adverses a fàrmacs
o toxines, com ara:
artritis reumatoide (M05.-)
cardiopatia congènita (Q20-Q28)
esclerosi sistèmica (M34.-)
esquistosomosi (B65.-)
hipertensió portal (K76.6)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
polimiositis (M33.2-)
reacció adversa a anorexígens (T50.5X5)
síndrome de Sjögren (M35.0-)

  I27.22 Hipertensió pulmonar per malaltia de l'hemicardi esquerre
   Hipertensió pulmonar del grup 2

   

Codifiqueu
també:

la malaltia de l'hemicardi esquerre associada, si es coneix, com ara:
valvulopaties aòrtiques reumàtiques (I06.-)
valvulopaties mitrals reumàtiques (I05.-)
valvulopaties múltiples (I08.-)

  I27.23 Hipertensió pulmonar per malalties pulmonars i hipòxia
   Hipertensió pulmonar del grup 3
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Codifiqueu
també:

la malaltia pulmonar associada, si es coneix, com ara:
apnea del son (G47.3-)
bronquièctasi (J47.-)
embassament pleural (J90)
fibrosi quística amb manifestacions pulmonars (E84.0)
malaltia pulmonar intersticial (J84.-)

  I27.24 Hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica
   Hipertensió pulmonar del grup 4

   Codifiqueu
també:

l'embòlia pulmonar associada, si escau (I26.-, I27.82)

  I27.29 Altres tipus d'hipertensió pulmonar secundària

   

Hipertensió pulmonar amb mecanismes multifactorials poc clars
Hipertensió pulmonar per trastorns metabòlics
Hipertensió pulmonar per trastorns hemàtics
Hipertensió pulmonar per altres trastorns sistèmics
Hipertensió pulmonar del grup 5

   

Codifiqueu
també:

altres trastorns associats, si es coneixen, com ara:
hipertiroïdisme (E05.-)
hipotiroïdisme (E00-E03)
leucèmia mieloide crònica (C92.10-C92.22)
Malaltia de Gaucher (E75.22)
malaltia renal crònica hipertensiva amb malaltia renal terminal (I12.0,
I13.11, I13.2)
policitèmia vera (D45)
sarcoïdosi (D86.-)
trombocitèmia essencial (D47.3)

 I27.8 Altres malalties cardiopulmonars especificades
  I27.81 Cor pulmonar (crònic)
   Cor pulmonar NE

   Exclou 1: cor pulmonar agut (I26.0-)
  I27.82 Embòlia pulmonar crònica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini
(Z79.01)

   Exclou 1: antecedents personals d'embòlia pulmonar (Z86.711)
  I27.83 Síndrome d'Eisenmenger

   

Complex d'Eisenmenger
Malaltia d'Eisenmenger (irreversible)
Hipertensió pulmonar amb derivació de dreta a esquerra relacionada amb una cardiopatia
congènita

   

Codifiqueu
també:

el defecte cardíac, si es coneix, com ara:
conducte arteriós permeable (Q25.0)
defecte d'Eisenmenger (Q21.8)
defecte septal interauricular (Q21.1)
defecte septal interventricular (Q21.0)

  I27.89 Altres malalties cardiopulmonars especificades

   Complex d'Eisenmenger
Síndrome d'Eisenmenger

   Exclou 1: defecte d'Eisenmenger (Q21.8)
 I27.9 Malaltia cardiopulmonar no especificada
  Malaltia cardiopulmonar crònica
I28 Altres malalties de vasos pulmonars
 I28.0 Fístula arteriovenosa de vasos pulmonars
  Exclou 1: fístula arteriovenosa congènita (Q25.72)
 I28.1 Aneurisma d'artèria pulmonar

  Exclou 1: aneurisma arteriovenós congènit (Q25.72)
aneurisma congènit (Q25.79)
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 I28.8 Altres malalties de vasos pulmonars

  

Arteritis pulmonar
Endoarteritis pulmonar
Ruptura de vasos pulmonars
Estenosi de vasos pulmonars
Estretor de vasos pulmonars

 I28.9 Malaltia de vasos pulmonars no especificada
Altres formes de cardiopatia (I30-I52)
I30 Pericarditis aguda

 

Inclou: embassament pericardíac agut
mediastinopericarditis aguda
miopericarditis aguda
pleuropericarditis aguda
pneumatopericarditis aguda

 
Exclou 1: pericarditis reumàtica (aguda) (I01.0)

pericarditis vírica causada per coxsackievirus (B33.23)
síndrome de Dressler (I24.1)

 I30.0 Pericarditis idiopàtica aguda inespecífica
 I30.1 Pericarditis infecciosa

  

Pericarditis pneumocòccica
Pneumatopiopericardi
Pericarditis purulenta
Piopericarditis
Piopericardi
Piopneumatopericardi
Pericarditis estafilocòccica
Pericarditis estreptocòccica
Pericarditis supurativa
Pericarditis vírica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 I30.8 Altres tipus de pericarditis aguda
 I30.9 Pericarditis aguda no especificada
I31 Altres malalties del pericardi

 
Exclou 1: lesió traumàtica de pericardi (S26.-)

malalties del pericardi especificades com a reumàtiques (I09.2)
síndrome postcardiotomia (I97.0)

 I31.0 Pericarditis adhesiva crònica

  
Acreció pericardíaca
Pericardi adherent
Mediastinopericarditis adhesiva

 I31.1 Pericarditis constrictiva crònica

  Concreció pericardíaca
Calcificació pericardíaca

 I31.2 Hemopericardi no classificat a cap altre lloc

  Exclou 1: hemopericardi com a complicació actual consecutiva a infart agut de miocardi
(I23.0)

 I31.3 Embassament pericardíac (no inflamatori)
  Quilopericardi

  Exclou 1: embassament pericardíac agut (I30.9)
 I31.4 Tamponament cardíac

  Codifiqueu
primer:

la causa subjacent

 I31.8 Altres malalties del pericardi especificades

  Plaques epicardíaques
Adherències pericardíaques focals

 I31.9 Malaltia del pericardi no especificada
  Pericarditis (crònica) NE
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I32 Pericarditis en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: pericarditis (en):
(artritis) reumatoide (M05.31)
coxsackievirus (B33.23)
gonocòccica (A54.83)
lupus eritematós sistèmic (M32.12)
meningocòccica (A39.53)
sifilítica (A52.06)
tuberculosi (A18.84)

I33 Endocarditis aguda i subaguda

 Exclou 1: endocarditis NE (I38)
endocarditis reumàtica aguda (I01.1)

 I33.0 Endocarditis infecciosa aguda i subaguda

  

Endocarditis bacteriana (aguda) (subaguda)
Endocarditis infecciosa (aguda) (subaguda) NE
Endocarditis lenta (aguda) (subaguda)
Endocarditis maligna (aguda) (subaguda)
Endocarditis purulenta (aguda) (subaguda)
Endocarditis sèptica (aguda) (subaguda)
Endocarditis ulcerosa (aguda) (subaguda)
Endocarditis vegetant (aguda) (subaguda)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 I33.9 Endocarditis aguda i subaguda no especificades

  

Endocarditis aguda NE
Mioendocarditis aguda NE
Periendocarditis aguda NE
Endocarditis subaguda NE
Mioendocarditis subaguda NE
Periendocarditis subaguda NE

I34 Trastorns no reumàtics de la vàlvula mitral

 

Exclou 1: estenosi de la vàlvula mitral (I05.0)
fallida de la vàlvula mitral (I05.8)
trastorn de la vàlvula mitral de causa no especificada amb estenosi o obstrucció mitral (I05.0)
trastorn de la vàlvula mitral de causa no especificada amb valvulopaties aòrtiques i/o
tricuspídiques (I08.-)
trastorn de la vàlvula mitral especificat com a congènit (Q23.2, Q23.9)
trastorn de la vàlvula mitral especificat com a reumàtic (I05.-)
valvulopatia mitral (I05.9)

 I34.0 Insuficiència mitral no reumàtica (vàlvula)

  Incompetència mitral no reumàtica (vàlvula) NE
Regurgitació mitral no reumàtica (vàlvula) NE

 I34.1 Prolapse mitral no reumàtic (vàlvula)
  Síndrome no reumàtica de la vàlvula mitral flàccida

  Exclou 1: síndrome de Marfan (Q87.4-)
 I34.2 Estenosi mitral no reumàtica (vàlvula)
 I34.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula mitral
 I34.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula mitral no especificat
I35 Trastorns no reumàtics de la vàlvula aòrtica

 

Exclou 1: estenosi subaòrtica hipertròfica (I42.1)
trastorn de la vàlvula aòrtica de causa no especificada amb valvulopaties mitrals i/o
tricuspídiques (I08.-)
trastorn de la vàlvula aòrtica especificat com a congènit (Q23.0, Q23.1)
trastorn de la vàlvula aòrtica especificat com a reumàtic (I06.-)

 I35.0 Estenosi aòrtica no reumàtica (vàlvula)
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 I35.1 Insuficiència aòrtica no reumàtica (vàlvula)

  Incompetència aòrtica no reumàtica (vàlvula) NE
Regurgitació aòrtica no reumàtica (vàlvula) NE

 I35.2 Estenosi aòrtica no reumàtica (vàlvula) amb insuficiència
 I35.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula aòrtica
 I35.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula aòrtica no especificat
I36 Trastorns no reumàtics de la vàlvula tricúspide

 

Exclou 1: trastorns de la vàlvula tricúspide amb afectació de les vàlvules aòrtica i/o mitral (I08.-)
trastorns de la vàlvula tricúspide de causa no especificada (I07.-)
trastorns de la vàlvula tricúspide especificats com a congènits (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
trastorns de la vàlvula tricúspide especificats com a reumàtics (I07.-)

 I36.0 Estenosi tricuspídica no reumàtica (vàlvula)
 I36.1 Insuficiència tricuspídica no reumàtica (vàlvula)

  Incompetència tricuspídica no reumàtica (vàlvula)
Regurgitació tricuspídica no reumàtica (vàlvula)

 I36.2 Estenosi tricuspídica no reumàtica (vàlvula) amb insuficiència
 I36.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula tricúspide
 I36.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula tricúspide no especificat
I37 Trastorns no reumàtics de la vàlvula pulmonar

 Exclou 1: trastorn de la vàlvula pulmonar especificat com a congènit (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
trastorn de la vàlvula pulmonar especificat com a reumàtic (I09.89)

 I37.0 Estenosi no reumàtica de la vàlvula pulmonar
 I37.1 Insuficiència no reumàtica de la vàlvula pulmonar

  Incompetència no reumàtica de la vàlvula pulmonar
Regurgitació no reumàtica de la vàlvula pulmonar

 I37.2 Estenosi no reumàtica de la vàlvula pulmonar amb insuficiència
 I37.8 Altres trastorns no reumàtics de la vàlvula pulmonar
 I37.9 Trastorn no reumàtic de la vàlvula pulmonar no especificat
I38 Endocarditis, vàlvula no especificada

 

Inclou: endocarditis (crònica) NE
estenosi valvular NE
incompetència valvular NE
insuficiència valvular NE
regurgitació valvular NE
valvulitis (crònica) NE

 

Exclou 1: endocarditis especificada com a reumàtica (I09.1)
estenosi congènita de vàlvula cardíaca NE (Q24.8)
fibroelastosi endocardíaca (I42.4)
insuficiència congènita de vàlvula cardíaca NE (Q24.8)

I39 Endocarditis i trastorns de la vàlvula cardíaca en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
febre Q (A78)

 

Exclou 1: afectació endocardíaca en:
artritis reumatoide (M05.31)
candidosi (B37.6)
febre tifoide (A01.02)
infecció gonocòccica (A54.83)
infecció meningocòccica (A39.51)
listeriosi (A32.82)
malaltia de Libman-Sacks (M32.11)
sífilis (A52.03)
tuberculosi (A18.84)

I40 Miocarditis aguda
 Inclou: miocarditis subaguda

 Exclou 1: miocarditis reumàtica aguda (I01.2)
 I40.0 Miocarditis infecciosa
  Miocarditis sèptica
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Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 I40.1 Miocarditis aïllada

  
Miocarditis de Fiedler
Miocarditis de cèl·lules gegants
Miocarditis idiopàtica

 I40.8 Altres tipus de miocarditis aguda
 I40.9 Miocarditis aguda no especificada
I41 Miocarditis en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
tifus (A75.0-A75.9)

 

Exclou 1: miocarditis (en):
aguda (B57.0)
artritis reumatoide (M05.31)
diftèrica (A36.81)
gonocòccica (A54.83)
gripal (J09.X9, J10.82, J11.82)
infecció per coxsackievirus (B33.22)
malaltia de Chagas (crònica) (B57.2)
meningocòccica (A39.52)
parotiditis (B26.82)
sarcoïdosi (D86.85)
sífilis (A52.06)
toxoplasmosi (B58.81)
tuberculosa (A18.84)

I42 Miocardiopatia
 Inclou: cardiomiopatia

 Codifiqueu
primer:

la miocardiopatia preexistent que complica l'embaràs i el puerperi (O99.4)

 
Exclou 2: hipertròfia ventricular (I51.7)

miocardiopatia isquèmica (I25.5)
miocardiopatia peripart (O90.3)

 I42.0 Miocardiopatia dilatada
  Miocardiopatia congestiva
 I42.1 Miocardiopatia hipertròfica obstructiva
  Estenosi subaòrtica hipertròfica (idiopàtica)
 I42.2 Altres tipus de miocardiopatia hipertròfica
  Miocardiopatia hipertròfica no obstructiva
 I42.3 Malaltia endomiocardíaca (eosinofílica)

  Fibrosi endomiocardíaca (tropical)
Endocarditis de Löffler

 I42.4 Fibroelastosi endocardíaca

  Miocardiopatia congènita
Elastomiofibrosi

 I42.5 Altres tipus de miocardiopatia restrictiva
  Miocardiopatia constrictiva NE
 I42.6 Miocardiopatia alcohòlica

  Codifiqueu
també:

la presència d'alcoholisme (F10.-)

 I42.7 Miocardiopatia causada per fàrmacs i agents externs

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 I42.8 Altres tipus de miocardiopatia
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 I42.9 Miocardiopatia no especificada
  Miocardiopatia (primària) (secundària) NE
I43 Miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
gota (M10.0-)
malaltia per emmagatzematge de glicogen (E74.0)
tirotoxicosi (E05.0-E05.9-)

 

Exclou 1: miocardiopatia (en):
coxsackievirus (B33.24)
diftèria (A36.81)
sarcoïdosi (D86.85)
tuberculosi (A18.84)

I44 Blocatges auriculoventricular i de branca esquerra
 I44.0 Blocatge auriculoventricular, primer grau
 I44.1 Blocatge auriculoventricular, segon grau

  

Blocatge auriculoventricular de tipus I i II
Blocatge de Mobitz de tipus I i II
Blocatge de segon grau de tipus I i II
Blocatge de Wenckebach

 I44.2 Blocatge auriculoventricular, complet

  Blocatge cardíac complet NE
Blocatge de tercer grau

 I44.3 Altres blocatges auriculoventriculars i blocatges auriculoventriculars no especificats
  Blocatge auriculoventricular NE
  I44.30 Blocatge auriculoventricular no especificat
  I44.39 Altres tipus de blocatge auriculoventricular
 I44.4 Blocatge fascicular anterior esquerre
 I44.5 Blocatge fascicular posterior esquerre
 I44.6 Altres blocatges fasciculars i blocatges fasciculars no especificats
  I44.60 Blocatge fascicular no especificat
   Hemiblocatge de branca esquerra NE
  I44.69 Altres tipus de blocatge fascicular
 I44.7 Blocatge de branca esquerra no especificat
I45 Altres trastorns de conducció
 I45.0 Blocatge fascicular dret
 I45.1 Altres blocatges de branca dreta i blocatges de branca dreta no especificats
  I45.10 Blocatge de branca dreta no especificat
   Blocatge de branca dreta NE
  I45.19 Altres tipus de blocatge de branca dreta
 I45.2 Blocatge bifascicular
 I45.3 Blocatge trifascicular
 I45.4 Blocatge intraventricular no especificat
  Blocatge de branca NE
 I45.5 Altres tipus especificats de blocatge cardíac

  Blocatge sinoatrial
Blocatge sinoauricular

  Exclou 1: blocatge cardíac NE (I45.9)
 I45.6 Síndrome de preexcitació

  

Conducció auriculoventricular accelerada
Conducció auriculoventricular accessòria
Excitació auriculoventricular anòmala
Síndrome de Lown-Ganong-Levine
Conducció auriculoventricular preexcitació
Síndrome de Wolff-Parkinson-White

 I45.8 Altres trastorns especificats de conducció
  I45.81 Síndrome de QT llarg
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  I45.89 Altres trastorns especificats de conducció

   

Dissociació auriculoventricular [AV]
Dissociació amb interferència
Dissociació isorítmica
Taquicàrdia nodal AV no paroxismal

 I45.9 Trastorn de conducció no especificat

  Blocatge cardíac NE
Síndrome de Stokes-Adams

I46 Aturada cardíaca
 Exclou 2: xoc cardiogènic (R57.0)
 I46.2 Aturada cardíaca causada per afecció cardíaca subjacent

  Codifiqueu
primer:

l'afecció cardíaca subjacent

 I46.8 Aturada cardíaca causada per altres afeccions subjacents

  Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent

 I46.9 Aturada cardíaca, causa no especificada
I47 Taquicàrdia paroxismal

 
Codifiqueu
primer:

la taquicàrdia que complica:
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.8)
cirurgia i procediments obstètrics (O75.4)

 
Exclou 1: taquicàrdia NE (R00.0)

taquicàrdia sinoauricular NE (R00.0)
taquicàrdia sinusal NE (R00.0)

 I47.0 Arrítmia ventricular per reentrada
 I47.1 Taquicàrdia supraventricular

  

Taquicàrdia (paroxismal) auricular
Taquicàrdia (paroxismal) auriculoventricular [AV]
Taquicàrdia (nodal) auriculoventricular per reentrada
Taquicàrdia (paroxismal) juncional
Taquicàrdia (paroxismal) nodal

 I47.2 Taquicàrdia ventricular
 I47.9 Taquicàrdia paroxismal no especificada
  Síndrome de Bouveret (-Hoffmann)
I48 Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars
 I48.0 Fibril·lació auricular paroxismal
 I48.1 Fibril·lació auricular persistent
  Exclou 1: fibril·lació auricular permanent (I48.21)
  I48.11 Fibril·lació auricular persistent de llarga durada
  I48.19 Altres tipus de fibril·lació auricular persistent

   Fibril·lació auricular persistent crònica
Fibril·lació auricular persistent NE

 I48.2 Fibril·lació auricular crònica
  I48.20 Fibril·lació auricular crònica no especificada
   Exclou 1: fibril·lació auricular persistent crònica (I48.19)
  I48.21 Fibril·lació auricular permanent
 I48.3 Aleteig [flutter] auricular típic
  Aleteig [flutter] auricular de tipus I
 I48.4 Aleteig [flutter] auricular atípic
  Aleteig [flutter] auricular de tipus II
 I48.9 Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars no especificats
  I48.91 Fibril·lació auricular no especificada
  I48.92 Aleteig [flutter] auricular no especificat
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I49 Altres tipus d'arrítmia cardíaca

 
Codifiqueu
primer:

l'arrítmia cardíaca que complica:
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.8)
cirurgia i procediments obstètrics (O75.4)

 

Exclou 1: arrítmia neonatal (P29.1-)
bradicàrdia sinoatrial (R00.1)
bradicàrdia sinusal (R00.1)
bradicàrdia vagal (R00.1)

 Exclou 2: bradicàrdia NE (R00.1)
 I49.0 Fibril·lació i aleteig [flutter] ventriculars
  I49.01 Fibril·lació ventricular
  I49.02 Aleteig [flutter] ventricular
 I49.1 Despolarització auricular prematura
  Extrasístoles auriculars
 I49.2 Despolarització de la zona d'unió prematura
 I49.3 Despolarització ventricular prematura
 I49.4 Altres despolaritzacions prematures i despolaritzacions prematures no especificades
  I49.40 Despolarització prematura no especificada
   Batecs prematurs NE
  I49.49 Altres tipus de despolarització prematura

   

Batecs ectòpics
Extrasístoles
Arrítmies extrasistòliques
Contraccions prematures

 I49.5 Síndrome del node sinusal malalt
  Síndrome de taquicàrdia-bradicàrdia
 I49.8 Altres tipus especificats d'arrítmia cardíaca

  

Síndrome dels Brugada
Trastorn del ritme nodal
Trastorn del ritme ectòpic
Trastorn del ritme de si coronari

 I49.9 Arrítmia cardíaca no especificada
  Arrítmia (cardíaca) NE
I50 Insuficiència cardíaca

 

Codifiqueu
primer:

cirurgia i procediments obstètrics (O75.4)
insuficiència cardíaca causada per hipertensió (I11.0)
insuficiència cardíaca causada per hipertensió amb malaltia renal crònica (I13.-)
insuficiència cardíaca consecutiva a cirurgia (I97.13-)
insuficiència cardíaca que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.8)
insuficiència cardíaca reumàtica (I09.81)

 Exclou 1: insuficiència cardíaca neonatal (P29.0)

 Exclou 2: aturada cardíaca (I46.-)
 I50.1 Insuficiència ventricular esquerra no especificada

  

Asma cardíaca
Edema de pulmó amb cardiopatia NE
Edema de pulmó amb insuficiència cardíaca
Insuficiència cardíaca esquerra
Edema pulmonar amb cardiopatia NE
Edema pulmonar amb insuficiència cardíaca

  Exclou 1: edema de pulmó sense cardiopatia o insuficiència cardíaca (J81.-)
edema pulmonar sense cardiopatia o insuficiència cardíaca (J81.-)

 I50.2 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica

  Insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció reduïda [ICFEr]
Insuficiència ventricular esquerra sistòlica

  Codifiqueu
també:

la insuficiència cardíaca terminal, si escau (I50.84)
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  Exclou 1: insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
(I50.4-)

  I50.20 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica no especificada
  I50.21 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica aguda
  I50.22 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica crònica
  I50.23 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica crònica aguditzada
 I50.3 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica

  
Insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció normal
Insuficiència ventricular esquerra diastòlica
Insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada [ICFEp]

  Codifiqueu
també:

la insuficiència cardíaca terminal, si escau (I50.84)

  Exclou 1: insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
(I50.4-)

  I50.30 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica no especificada
  I50.31 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica aguda
  I50.32 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica crònica
  I50.33 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica crònica aguditzada
 I50.4 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades

  Insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció reduïda i disfunció diastòlica
Insuficiència ventricular esquerra combinada sistòlica i diastòlica

  Codifiqueu
també:

la insuficiència cardíaca terminal, si escau (I50.84)

  I50.40 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
no especificades

  I50.41 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
agudes

  I50.42 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
cròniques

  I50.43 Insuficiència cardíaca (congestiva) diastòlica i (congestiva) sistòlica combinades
cròniques aguditzades

 I50.8 Altres tipus d'insuficiència cardíaca
  I50.81 Insuficiència cardíaca dreta
   Insuficiència ventricular dreta
   I50.810 Insuficiència cardíaca dreta no especificada

    Insuficiència cardíaca dreta sense menció d'insuficiència cardíaca esquerra
Insuficiència ventricular dreta NE

   I50.811 Insuficiència cardíaca dreta aguda

    Insuficiència cardíaca dreta aïllada aguda
Insuficiència ventricular dreta (aïllada) aguda

   I50.812 Insuficiència cardíaca dreta crònica

    Insuficiència cardíaca dreta aïllada crònica
Insuficiència ventricular dreta (aïllada) crònica

   I50.813 Insuficiència cardíaca dreta crònica aguditzada

    

Insuficiència cardíaca dreta aïllada crònica aguditzada
Insuficiència ventricular dreta (aïllada) crònica, exacerbació aguda
Insuficiència ventricular dreta (aïllada) crònica, descompensació aguda
Insuficiència ventricular dreta (aïllada) crònica aguditzada

   I50.814 Insuficiència cardíaca dreta causada per insuficiència cardíaca
esquerra

    Insuficiència ventricular dreta secundària a insuficiència ventricular esquerra

    Codifiqueu
també:

el tipus d'insuficiència ventricular esquerra, si es coneix
(I50.2-I50.43)

    Exclou 1: insuficiència cardíaca dreta amb insuficiència cardíaca
esquerra però no causada per aquesta última (I50.82)

  I50.82 Insuficiència cardíaca biventricular
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   Codifiqueu
també:

el tipus d'insuficiència ventricular esquerra (sistòlica, diastòlica o
combinada), si es coneix (I50.2-I50.43)

  I50.83 Insuficiència cardíaca amb cabal elevat
  I50.84 Insuficiència cardíaca terminal
   Insuficiència cardíaca en estadi D

   Codifiqueu
també:

el tipus d'insuficiència cardíaca (sistòlica, diastòlica o combinada), si es
coneix (I50.2-I50.43)

  I50.89 Altres tipus d'insuficiència cardíaca
 I50.9 Insuficiència cardíaca no especificada

  

Insuficiència (cardíaca) biventricular NE
Insuficiència de miocardi o cardíaca NE
Cardiopatia congestiva
Insuficiència cardíaca congestiva NE
Insuficiència ventricular dreta (secundària a insuficiència cardíaca esquerra)

  Exclou 2: sobrecàrrega de líquids no relacionada amb insuficiència cardíaca congestiva
(E87.70)

I51 Complicacions i descripcions mal definides de cardiopaties

 
Exclou 1: cardiopatia especificada com a reumàtica (I00-I09)

qualsevol afecció d'I51.4-I51.9 causada per hipertensió (I11.-)
qualsevol afecció d'I51.4-I51.9 causada per hipertensió i malaltia renal crònica (I13.-)

 I51.0 Defecte septal cardíac adquirit

  
Defecte septal interauricular adquirit (antic)
Defecte septal interatrial adquirit (antic)
Defecte septal interventricular adquirit (antic)

  Exclou 1: defecte septal cardíac com a complicació actual consecutiva a infart agut de
miocardi (I23.1, I23.2)

 I51.1 Ruptura de cordes tendinoses no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: ruptura de cordes tendinoses com a complicació actual consecutiva a infart agut de
miocardi (I23.4)

 I51.2 Ruptura del múscul papil·lar no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: ruptura del múscul papil·lar com a complicació actual consecutiva a infart agut de
miocardi (I23.5)

 I51.3 Trombosi intracardíaca no classificada a cap altre lloc

  

Trombosi apical (antiga)
Trombosi auricular (antiga)
Trombosi atrial (antiga)
Trombosi mural (antiga)
Trombosi ventricular (antiga)

  Exclou 1: trombosi intracardíaca com a complicació actual consecutiva a infart agut de
miocardi (I23.6)

 I51.4 Miocarditis no especificada

  
Miocarditis (intersticial) crònica
Fibrosi miocardíaca
Miocarditis NE

  Exclou 1: miocarditis aguda o subaguda (I40.-)
 I51.5 Degeneració del miocardi

  
Degeneració grassa cardíaca o de miocardi
Miocardiopatia
Degeneració senil cardíaca o de miocardi

 I51.7 Cardiomegàlia

  
Dilatació cardíaca
Hipertròfia cardíaca
Dilatació ventricular

 I51.8 Altres tipus de cardiopatia mal definida
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  I51.81 Síndrome de takotsubo

   

Disfunció ventricular esquerra reversible consecutiva a estrès emocional sobtat
Miocardiopatia induïda per estrès
Miocardiopatia de takotsubo
Síndrome del bombament de fontanel·les transitori del ventricle esquerre

  I51.89 Altres tipus de cardiopatia mal definida

   Carditis (aguda) (crònica)
Pancarditis (aguda) (crònica)

 I51.9 Cardiopatia no especificada
I52 Altres trastorns cardíacs en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
mucopolisacaridosi (E76.3)
sífilis congènita (A50.5)

 

Exclou 1: cardiopatia (en):
artritis reumatoide (M05.31)
infecció gonocòccica (A54.83)
infecció meningocòccica (A39.50)
sífilis (A52.06)

Malalties cerebrovasculars (I60-I69)

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la presència de:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
hipertensió (I10-I16)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

Exclou 1: hemorràgia intracranial traumàtica (S06.-)
I60 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
 Exclou 1: ruptura d'aneurisma cerebral sifilític (A52.05)

 Exclou 2: seqüeles d'hemorràgia subaracnoidal (I69.0-)
 I60.0 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica de sifó i bifurcació carotidis
  I60.00 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, sifó i bifurcació carotidis no especificats
  I60.01 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, sifó i bifurcació carotidis drets
  I60.02 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, sifó i bifurcació carotidis esquerres
 I60.1 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria cerebral mitjana
  I60.10 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria cerebral mitjana no especificada
  I60.11 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria cerebral mitjana dreta
  I60.12 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria cerebral mitjana esquerra
 I60.2 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria comunicant anterior
 I60.3 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria comunicant posterior

  I60.30 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria comunicant posterior no
especificada

  I60.31 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria comunicant posterior dreta
  I60.32 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria comunicant posterior esquerra
 I60.4 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria basilar
 I60.5 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria vertebral
  I60.50 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria vertebral no especificada
  I60.51 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria vertebral dreta
  I60.52 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica, artèria vertebral esquerra
 I60.6 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'altres artèries intracranials
 I60.7 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria intracranial no especificada

  

Aneurisma intracranial (congènit) amb ruptura
Aneurisma cerebral (congènit) amb ruptura
Hemorràgia subaracnoidal (no traumàtica) d'artèria cerebral NE
Hemorràgia subaracnoidal (no traumàtica) d'artèria comunicant NE
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  Exclou 1: aneurisma intracranial sense ruptura (I67.1)
 I60.8 Altres tipus d'hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

  Hemorràgia meníngia
Ruptura de malformació arteriovenosa encefàlica

 I60.9 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica de localització no especificada
I61 Hemorràgia intracerebral no traumàtica
 Exclou 2: seqüeles d'hemorràgia intracerebral (I69.1-)
 I61.0 Hemorràgia intracerebral no traumàtica en l'hemisferi, subcortical
  Hemorràgia intracerebral profunda (no traumàtica)
 I61.1 Hemorràgia intracerebral no traumàtica en l'hemisferi, cortical

  Hemorràgia de lòbul cerebral (no traumàtica)
Hemorràgia intracerebral superficial (no traumàtica)

 I61.2 Hemorràgia intracerebral no traumàtica en l'hemisferi, localització no especificada
 I61.3 Hemorràgia intracerebral no traumàtica en el tronc encefàlic
 I61.4 Hemorràgia intracerebral no traumàtica en el cerebel
 I61.5 Hemorràgia intracerebral no traumàtica, intraventricular
 I61.6 Hemorràgia intracerebral no traumàtica, localitzacions múltiples
 I61.8 Altres tipus d'hemorràgia intracerebral no traumàtica
 I61.9 Hemorràgia intracerebral no traumàtica, localització no especificada

I62 Altres hemorràgies intracranials no traumàtiques i hemorràgies intracranials no traumàtiques no
especificades

 Exclou 2: seqüeles d'hemorràgia intracranial (I69.2)
 I62.0 Hemorràgia subdural no traumàtica
  I62.00 Hemorràgia subdural no traumàtica no especificada
  I62.01 Hemorràgia subdural no traumàtica, aguda
  I62.02 Hemorràgia subdural no traumàtica, subaguda
  I62.03 Hemorràgia subdural no traumàtica, crònica
 I62.1 Hemorràgia extradural no traumàtica
  Hemorràgia epidural no traumàtica
 I62.9 Hemorràgia intracranial no traumàtica no especificada
I63 Infart cerebral
 Inclou: oclusió i estenosi d'artèries cerebrals i precerebrals amb infart cerebral

 

Empreu un
codi
addicional:

codi, si es coneix, per indicar la puntuació segons l'escala National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS) (R29.7-)
codi, si escau, per a identificar l'estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les
últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual (Z92.82)

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

 Exclou 2: seqüeles d'infart cerebral (I69.3-)
 I63.0 Infart cerebral causat per trombosi d'artèries precerebrals
  I63.00 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria precerebral no especificada
  I63.01 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria vertebral
   I63.011 Infart cerebral causat per trombosi, artèria vertebral dreta
   I63.012 Infart cerebral causat per trombosi, artèria vertebral esquerra
   I63.013 Infart cerebral causat per trombosi, artèria vertebral, bilateral
   I63.019 Infart cerebral causat per trombosi, artèria vertebral no especificada
  I63.02 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria basilar
  I63.03 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria caròtide
   I63.031 Infart cerebral causat per trombosi, artèria caròtide dreta
   I63.032 Infart cerebral causat per trombosi, artèria caròtide esquerra
   I63.033 Infart cerebral causat per trombosi, artèria caròtide, bilateral
   I63.039 Infart cerebral causat per trombosi, artèria caròtide no especificada
  I63.09 Infart cerebral causat per trombosi d'altres artèries precerebrals
 I63.1 Infart cerebral causat per embòlia d'artèries precerebrals
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  I63.10 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria precerebral no especificada
  I63.11 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria vertebral
   I63.111 Infart cerebral causat per embòlia, artèria vertebral dreta
   I63.112 Infart cerebral causat per embòlia, artèria vertebral esquerra
   I63.113 Infart cerebral causat per embòlia, artèria vertebral, bilateral
   I63.119 Infart cerebral causat per embòlia, artèria vertebral no especificada
  I63.12 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria basilar
  I63.13 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria caròtide
   I63.131 Infart cerebral causat per embòlia, artèria caròtide dreta
   I63.132 Infart cerebral causat per embòlia, artèria caròtide esquerra
   I63.133 Infart cerebral causat per embòlia, artèria caròtide, bilateral
   I63.139 Infart cerebral causat per embòlia, artèria caròtide no especificada
  I63.19 Infart cerebral causat per embòlia d'altres artèries precerebrals
 I63.2 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèries precerebrals

  I63.20 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèries
precerebrals no especificades

  I63.21 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèries vertebrals

   I63.211 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
vertebral dreta

   I63.212 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
vertebral esquerra

   I63.213 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèries
vertebrals, bilateral

   I63.219 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
vertebral no especificada

  I63.22 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria basilar
  I63.23 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèries caròtides

   I63.231 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèries
caròtides dretes

   I63.232 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèries
caròtides esquerres

   I63.233 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèries
caròtides, bilateral

   I63.239 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
caròtide no especificada

  I63.29 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'altres artèries
precerebrals

 I63.3 Infart cerebral causat per trombosi d'artèries cerebrals
  I63.30 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebral no especificada
  I63.31 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebral mitjana
   I63.311 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral mitjana dreta
   I63.312 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral mitjana esquerra
   I63.313 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral mitjana, bilateral

   I63.319 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral mitjana no
especificada

  I63.32 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebral anterior
   I63.321 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral anterior dreta
   I63.322 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral anterior esquerra
   I63.323 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral anterior, bilateral

   I63.329 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral anterior no
especificada

  I63.33 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebral posterior
   I63.331 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral posterior dreta
   I63.332 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral posterior esquerra
   I63.333 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral posterior, bilateral
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   I63.339 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral posterior no
especificada

  I63.34 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebel·losa
   I63.341 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebel·losa dreta
   I63.342 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebel·losa esquerra
   I63.343 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebel·losa, bilateral
   I63.349 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebel·losa no especificada
  I63.39 Infart cerebral causat per trombosi d'altres artèries cerebrals
 I63.4 Infart cerebral causat per embòlia d'artèries cerebrals
  I63.40 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria cerebral no especificada
  I63.41 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria cerebral mitjana
   I63.411 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral mitjana dreta
   I63.412 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral mitjana esquerra
   I63.413 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral mitjana, bilateral

   I63.419 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral mitjana no
especificada

  I63.42 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria cerebral anterior
   I63.421 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral anterior dreta
   I63.422 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral anterior esquerra
   I63.423 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral anterior, bilateral

   I63.429 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral anterior no
especificada

  I63.43 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria cerebral posterior
   I63.431 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral posterior dreta
   I63.432 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral posterior esquerra
   I63.433 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral posterior, bilateral

   I63.439 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebral posterior no
especificada

  I63.44 Infart cerebral causat per embòlia d'artèria cerebel·losa
   I63.441 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebel·losa dreta
   I63.442 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebel·losa esquerra
   I63.443 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebel·losa, bilateral
   I63.449 Infart cerebral causat per embòlia, artèria cerebel·losa no especificada
  I63.49 Infart cerebral causat per embòlia d'altres artèries cerebrals
 I63.5 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèries cerebrals

  I63.50 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebral no
especificada

  I63.51 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebral
mitjana

   I63.511 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral mitjana dreta

   I63.512 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral mitjana esquerra

   I63.513 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral mitjana, bilateral

   I63.519 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral mitjana no especificada

  I63.52 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebral
anterior

   I63.521 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral anterior dreta

   I63.522 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral anterior esquerra

   I63.523 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral anterior, bilateral
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   I63.529 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral anterior no especificada

  I63.53 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebral
posterior

   I63.531 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral posterior dreta

   I63.532 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral posterior esquerra

   I63.533 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral posterior, bilateral

   I63.539 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebral posterior no especificada

  I63.54 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebel·losa

   I63.541 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebel·losa dreta

   I63.542 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebel·losa esquerra

   I63.543 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebel·losa, bilateral

   I63.549 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades, artèria
cerebel·losa no especificada

  I63.59 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'altres artèries
cerebrals

 I63.6 Infart cerebral causat per trombosi venosa cerebral no piògena
 I63.8 Altres tipus d'infart cerebral
  I63.81 Altres tipus d'infart cerebral causat per oclusió o estenosi d'artèria petita
   Infart lacunar
  I63.89 Altres tipus d'infart cerebral
 I63.9 Infart cerebral no especificat
  Accident vascular cerebral NE

  Exclou 2: atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades (G45.-)
I65 Oclusió i estenosi d'artèries precerebrals sense infart cerebral

 

Inclou: embòlia d'artèria precerebral
estretor d'artèria precerebral
obstrucció (completa) (parcial) d'artèria precerebral
trombosi d'artèria precerebral

 Exclou 1: insuficiència d'artèries precerebrals que causa infart cerebral (I63.0-I63.2)
insuficiència NE d'artèria precerebral (G45.-)

 I65.0 Oclusió i estenosi d'artèria vertebral
  I65.01 Oclusió i estenosi, artèria vertebral dreta
  I65.02 Oclusió i estenosi, artèria vertebral esquerra
  I65.03 Oclusió i estenosi, artèria vertebral, bilateral
  I65.09 Oclusió i estenosi, artèria vertebral no especificada
 I65.1 Oclusió i estenosi d'artèria basilar
 I65.2 Oclusió i estenosi d'artèria caròtide
  I65.21 Oclusió i estenosi, artèria caròtide dreta
  I65.22 Oclusió i estenosi, artèria caròtide esquerra
  I65.23 Oclusió i estenosi, artèria caròtide, bilateral
  I65.29 Oclusió i estenosi, artèria caròtide no especificada
 I65.8 Oclusió i estenosi d'altres artèries precerebrals
 I65.9 Oclusió i estenosi d'artèria precerebral no especificada
  Oclusió i estenosi d'artèria precerebral NE
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I66 Oclusió i estenosi d'artèries cerebrals sense infart cerebral

 

Inclou: embòlia d'artèria cerebral
estretor d'artèria cerebral
obstrucció (completa) (parcial) d'artèria cerebral
trombosi d'artèria cerebral

 Exclou 1: oclusió i estenosi d'artèria cerebral que causa infart cerebral (I63.3-I63.5)
 I66.0 Oclusió i estenosi d'artèria cerebral mitjana
  I66.01 Oclusió i estenosi, artèria cerebral mitjana dreta
  I66.02 Oclusió i estenosi, artèria cerebral mitjana esquerra
  I66.03 Oclusió i estenosi, artèria cerebral mitjana, bilateral
  I66.09 Oclusió i estenosi, artèria cerebral mitjana no especificada
 I66.1 Oclusió i estenosi d'artèria cerebral anterior
  I66.11 Oclusió i estenosi, artèria cerebral anterior dreta
  I66.12 Oclusió i estenosi, artèria cerebral anterior esquerra
  I66.13 Oclusió i estenosi, artèria cerebral anterior, bilateral
  I66.19 Oclusió i estenosi, artèria cerebral anterior no especificada
 I66.2 Oclusió i estenosi d'artèria cerebral posterior
  I66.21 Oclusió i estenosi, artèria cerebral posterior dreta
  I66.22 Oclusió i estenosi, artèria cerebral posterior esquerra
  I66.23 Oclusió i estenosi, artèria cerebral posterior, bilateral
  I66.29 Oclusió i estenosi, artèria cerebral posterior no especificada
 I66.3 Oclusió i estenosi d'artèries cerebel·loses
 I66.8 Oclusió i estenosi d'altres artèries cerebrals
  Oclusió i estenosi d'artèries perforants
 I66.9 Oclusió i estenosi d'artèria cerebral no especificada
I67 Altres malalties cerebrovasculars
 Exclou 2: seqüeles de les afeccions enumerades (I69.8)
 I67.0 Dissecció d'artèries cerebrals sense ruptura
  Exclou 1: artèries cerebrals amb ruptura (I60.7)
 I67.1 Aneurisma cerebral sense ruptura

  

Aneurisma cerebral NE
Fístula arteriovenosa cerebral adquirida
Aneurisma d'artèria caròtide interna, porció intracranial
Aneurisma d'artèria caròtide interna NE

  Exclou 1: aneurisma cerebral amb ruptura (I60.7)
aneurisma cerebral congènit sense ruptura (Q28.-)

 I67.2 Ateroesclerosi cerebral
  Ateroma d'artèries cerebrals i precerebrals
 I67.3 Leucoencefalopatia vascular progressiva
  Malaltia de Binswanger
 I67.4 Encefalopatia hipertensiva
  Exclou 2: insuficiència NE d'artèries precerebrals (G45.2)
 I67.5 Malaltia de Moya Moya
 I67.6 Trombosi no piògena del sistema venós intracranial

  Trombosi no piògena de vena cerebral
Trombosi no piògena de sins venosos intracranials

  Exclou 1: trombosi no piògena del sistema venós intracranial que causa infart (I63.6)
 I67.7 Arteritis cerebral no classificada a cap altre lloc
  Angiïtis granulomatosa del sistema nerviós

  Exclou 1: angiïtis granulomatosa al·lèrgica (M30.1)
 I67.8 Altres malalties cerebrovasculars especificades
  I67.81 Insuficiència cerebrovascular aguda
   Insuficiència cerebrovascular aguda de localització i reversibilitat no especificades

406



  I67.82 Isquèmia cerebral
   Isquèmia cerebral crònica
  I67.83 Síndrome d'encefalopatia posterior reversible
   SEPR
  I67.84 Vasoespasme i vasoconstricció cerebrals
   I67.841 Síndrome de vasoconstricció cerebrovascular reversible
    Síndrome de Call-Fleming

    Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, si escau, com ara eclàmpsia (O15.00-
O15.9)

   I67.848 Altres tipus de vasoespasme i vasoconstricció cerebrovasculars
  I67.85 Malalties cerebrovasculars hereditàries

   I67.850 Arteriopatia cerebral autosòmica dominant amb infarts subcorticals i
leucoencefalopatia

    ACADISL

    

Codifiqueu
també:

qualsevol diagnòstic associat, com ara:
accident vascular cerebral (I63.-)
demència vascular (F01.-)
epilèpsia (G40.-)

   I67.858 Altres malalties cerebrovasculars hereditàries
  I67.89 Altres malalties cerebrovasculars
 I67.9 Malaltia cerebrovascular no especificada
I68 Trastorns cerebrovasculars en malalties classificades en un altre lloc
 I68.0 Angiopatia amiloidal cerebral

  Codifiqueu
primer:

l'amiloïdosi subjacent (E85.-)

 I68.2 Arteritis cerebral en altres malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

  

Exclou 1: arteritis cerebral (en):
listeriosi (A32.89)
lupus eritematós sistèmic (M32.19)
sífilis (A52.04)
tuberculosi (A18.89)

 I68.8 Altres trastorns cerebrovasculars en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

  Exclou 1: aneurisma cerebral sifilític (A52.05)
I69 Seqüeles de malaltia cerebrovascular

 
Nota: Empreu la categoria I69 per a indicar les afeccions d'I60-I67 com a causa de seqüeles. Les

«seqüeles» inclouen les afeccions especificades com a tals o com a efectes residuals, que es
poden produir en qualsevol moment després de l'inici de l'afecció causal.

 

Exclou 1: antecedents personals de dèficit neurològic isquèmic reversible (DNIR) (Z86.73)
antecedents personals de dèficit neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP) (Z86.73)
antecedents personals d'infart cerebral sense dèficits residuals (Z86.73)
seqüeles de lesió intracranial traumàtica (S06.-)

 I69.0 Seqüeles d'hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
  I69.00 Seqüeles d'hemorràgia subaracnoidal no traumàtica no especificades
  I69.01 Dèficits cognitius consecutius a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.010 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a hemorràgia subaracnoidal
no traumàtica

   I69.011 Dèficit de memòria consecutiu a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

   I69.012 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a
hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.013 Dèficit psicomotor consecutiu a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica
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   I69.014 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica

   I69.015 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica

   I69.018 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.019 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

  I69.02 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

   I69.020 Afàsia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
   I69.021 Disfàsia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
   I69.022 Disàrtria consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.023 Trastorn de la fluència consecutiu a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

    Quequesa consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.028 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutiu a
hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

  I69.03 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

   I69.031 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat dominant dret

   I69.032 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.033 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat no dominant dret

   I69.034
Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.039 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta un costat no especificat

  I69.04 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

   I69.041 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat dominant dret

   I69.042 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.043 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat no dominant dret

   I69.044
Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.049 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecta un costat no especificat

  I69.05 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.051 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica, que afecten el costat dominant dret

   I69.052 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.053 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica, que afecten el costat no dominant dret

   I69.054 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica, que afecten el costat no dominant esquerre

   I69.059 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica, que afecten un costat no especificat

  I69.06 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   

Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica (I69.05-)
monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica (I69.04-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica (I69.03-)

   I69.061 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecten el costat dominant dret

   I69.062 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.063 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecten el costat no dominant dret

   I69.064
Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecten el costat no dominant
esquerre

   I69.065 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, bilateral

   I69.069 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia
subaracnoidal no traumàtica, que afecten un costat no especificat

  I69.09 Altres seqüeles d'hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
   I69.090 Apràxia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
   I69.091 Disfàgia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.092 Debilitat facial consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
    Inclinació facial consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica
   I69.093 Atàxia consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

   I69.098 Altres seqüeles consecutives a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica

    
Alteració de les sensacions consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no
traumàtica
Alteració de la visió consecutiva a hemorràgia subaracnoidal no traumàtica

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

 I69.1 Seqüeles d'hemorràgia intracerebral no traumàtica
  I69.10 Seqüeles d'hemorràgia intracerebral no traumàtica no especificades
  I69.11 Dèficits cognitius consecutius a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.110 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a hemorràgia intracerebral
no traumàtica

   I69.111 Dèficit de memòria consecutiu a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

   I69.112 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a
hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.113 Dèficit psicomotor consecutiu a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.114 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a hemorràgia
intracerebral no traumàtica

   I69.115 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a hemorràgia
intracerebral no traumàtica

   I69.118 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.119 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a hemorràgia intracerebral no traumàtica
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  I69.12 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

   I69.120 Afàsia consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.121 Disfàsia consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.122 Disàrtria consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.123 Trastorn de la fluència consecutiu a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

    Quequesa consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.128 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutius a
hemorràgia intracerebral no traumàtica

  I69.13 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

   I69.131 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica, que afecta el costat dominant dret

   I69.132 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.133 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica, que afecta el costat no dominant dret

   I69.134 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica, que afecta el costat no dominant esquerre

   I69.139 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica, que afecta un costat no especificat

  I69.14 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

   I69.141 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecta el costat dominant dret

   I69.142 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.143 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecta el costat no dominant dret

   I69.144 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecta el costat no dominant esquerre

   I69.149 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecta un costat no especificat

  I69.15 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no traumàtica

   I69.151 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica, que afecten el costat dominant dret

   I69.152 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.153 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica, que afecten el costat no dominant dret

   I69.154 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica, que afecten el costat no dominant esquerre

   I69.159 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica, que afecten un costat no especificat

  I69.16 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral no
traumàtica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   

Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a hemorràgia intracerebral no
traumàtica (I69.15-)
monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica (I69.14-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a hemorràgia
intracerebral no traumàtica (I69.13-)

   I69.161 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecten el costat dominant dret
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   I69.162 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.163 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecten el costat no dominant dret

   I69.164 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecten el costat no dominant esquerre

   I69.165 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, bilateral

   I69.169 Altres síndromes paralítiques consecutives a hemorràgia intracerebral
no traumàtica, que afecten un costat no especificat

  I69.19 Altres seqüeles d'hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.190 Apràxia consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.191 Disfàgia consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.192 Debilitat facial consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
    Inclinació facial consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.193 Atàxia consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica
   I69.198 Altres seqüeles d'hemorràgia intracerebral no traumàtica

    
Alteració de les sensacions consecutiva a hemorràgia intracerebral no
traumàtica
Alteració de la visió consecutiva a hemorràgia intracerebral no traumàtica

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

 I69.2 Seqüeles d'altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
  I69.20 Seqüeles no especificades d'altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
  I69.21 Dèficits cognitius consecutius a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.210 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques

   I69.211 Dèficit de memòria consecutiu a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.212 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a altres
hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.213 Dèficit psicomotor consecutiu a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.214 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a altres
hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.215 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques

   I69.218 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a hemorràgia intracranial no traumàtica

   I69.219 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a hemorràgia intracranial no traumàtica

  I69.22 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.220 Afàsia consecutiva a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.221 Disfàsia consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.222 Disàrtria consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.223 Trastorn de la fluència consecutiu a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

    Quequesa consecutiva a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.228 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutius a altres
hemorràgies intracranials no traumàtiques
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  I69.23 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.231 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat dominant dret

   I69.232 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.233 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat no dominant dret

   I69.234
Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.239 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta un costat no especificat

  I69.24 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.241 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat dominant dret

   I69.242 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.243 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat no dominant dret

   I69.244
Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.249 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecta un costat no especificat

  I69.25 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   I69.251 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat dominant dret

   I69.252 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.253 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat no dominant dret

   I69.254
Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat no dominant
esquerre

   I69.259 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten un costat no especificat

  I69.26 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   

Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a altres hemorràgies intracranials
no traumàtiques (I69.25-)
monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques (I69.24-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques (I69.23-)

   I69.261 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat dominant dret

   I69.262 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.263 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat no dominant dret

   I69.264
Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten el costat no dominant
esquerre
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   I69.265 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, bilateral

   I69.269 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres hemorràgies
intracranials no traumàtiques, que afecten un costat no especificat

  I69.29 Altres seqüeles d'altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
   I69.290 Apràxia consecutiva a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques

   I69.291 Disfàgia consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.292 Debilitat facial consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

    Inclinació facial consecutiva a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
   I69.293 Atàxia consecutiva a altres hemorràgies intracranials no traumàtiques
   I69.298 Altres seqüeles d'altres hemorràgies intracranials no traumàtiques

    

Alteració de les sensacions consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques
Alteració de la visió consecutiva a altres hemorràgies intracranials no
traumàtiques

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

 I69.3 Seqüeles d'infart cerebral
  Seqüeles d'accident vascular cerebral NE
  I69.30 Seqüeles d'infart cerebral no especificades
  I69.31 Dèficits cognitius consecutius a infart cerebral
   I69.310 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a infart cerebral
   I69.311 Dèficit de memòria consecutiu a infart cerebral

   I69.312 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a infart
cerebral

   I69.313 Dèficit psicomotor consecutiu a infart cerebral
   I69.314 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a infart cerebral
   I69.315 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a infart cerebral

   I69.318 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a infart cerebral

   I69.319 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a infart cerebral

  I69.32 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a infart cerebral
   I69.320 Afàsia consecutiva a infart cerebral
   I69.321 Disfàsia consecutiva a infart cerebral
   I69.322 Disàrtria consecutiva a infart cerebral
    Exclou 2: atac isquèmic transitori (AIT) (G45.9)
   I69.323 Trastorn de la fluència consecutiu a infart cerebral
    Quequesa consecutiva a infart cerebral

   I69.328 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutius a infart
cerebral

  I69.33 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral

   I69.331 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat dominant dret

   I69.332 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat dominant esquerre

   I69.333 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat no dominant dret

   I69.334 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat no dominant esquerre

413



   I69.339 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral, que
afecta un costat no especificat

  I69.34 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral

   I69.341 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat dominant dret

   I69.342 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat dominant esquerre

   I69.343 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat no dominant dret

   I69.344 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral, que
afecta el costat no dominant esquerre

   I69.349 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral, que
afecta un costat no especificat

  I69.35 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral

   I69.351 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral, que afecten el
costat dominant dret

    Exclou 2: atac isquèmic transitori (AIT) (G45.9)

   I69.352 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral, que afecten el
costat dominant esquerre

   I69.353 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral, que afecten el
costat no dominant dret

   I69.354 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral, que afecten el
costat no dominant esquerre

   I69.359 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a infart cerebral, que afecten un
costat no especificat

  I69.36 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   
Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a infart cerebral (I69.35-)

monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a infart cerebral (I69.34-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a infart cerebral (I69.33-)

   I69.361 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, que afecta
el costat dominant dret

   I69.362 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, que
afecten el costat dominant esquerre

   I69.363 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, que
afecten el costat no dominant dret

   I69.364 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, que
afecten el costat no dominant esquerre

   I69.365 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, bilateral

   I69.369 Altres síndromes paralítiques consecutives a infart cerebral, que
afecten un costat no especificat

  I69.39 Altres seqüeles d'infart cerebral
   I69.390 Apràxia consecutiva a infart cerebral
   I69.391 Disfàgia consecutiva a infart cerebral

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.392 Debilitat facial consecutiva a infart cerebral
    Inclinació facial consecutiva a infart cerebral
   I69.393 Atàxia consecutiva a infart cerebral
   I69.398 Altres seqüeles d'infart cerebral

    Alteració de les sensacions consecutiva a infart cerebral
Alteració de la visió consecutiva a infart cerebral
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

 I69.8 Seqüeles d'altres malalties cerebrovasculars
  Exclou 1: seqüeles de lesió intracranial traumàtica (S06.-)
  I69.80 Seqüeles no especificades d'altres malalties cerebrovasculars
  I69.81 Dèficits cognitius consecutius a altres malalties cerebrovasculars

   I69.810 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a altres malalties
cerebrovasculars

   I69.811 Dèficit de memòria consecutiu a altres malalties cerebrovasculars

   I69.812 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a altres
malalties cerebrovasculars

   I69.813 Dèficit psicomotor consecutiu a altres malalties cerebrovasculars

   I69.814 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a altres
malalties cerebrovasculars

   I69.815 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a altres malalties
cerebrovasculars

   I69.818 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a altres malalties cerebrovasculars

   I69.819 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a altres malalties cerebrovasculars

  I69.82 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a altres malalties cerebrovasculars
   I69.820 Afàsia consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.821 Disfàsia consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.822 Disàrtria consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.823 Trastorn de la fluència consecutiu a altres malalties cerebrovasculars
    Quequesa consecutiva a altres malalties cerebrovasculars

   I69.828 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutius a altres
malalties cerebrovasculars

  I69.83 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties cerebrovasculars

   I69.831 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat dominant dret

   I69.832 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.833 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat no dominant dret

   I69.834 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat no dominant esquerre

   I69.839 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta un costat no especificat

  I69.84 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties cerebrovasculars

   I69.841 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat dominant dret

   I69.842 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat dominant esquerre

   I69.843 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat no dominant dret

   I69.844 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta el costat no dominant esquerre

   I69.849 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars, que afecta un costat no especificat

  I69.85 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties cerebrovasculars

   I69.851 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat dominant dret

   I69.852 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat dominant esquerre
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   I69.853 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat no dominant dret

   I69.854 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat no dominant esquerre

   I69.859 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten un costat no especificat

  I69.86 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties cerebrovasculars

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   

Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars (I69.85-)
monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars (I69.84-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a altres malalties
cerebrovasculars (I69.83-)

   I69.861 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat dominant dret

   I69.862 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.863 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat no dominant dret

   I69.864 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten el costat no dominant esquerre

   I69.865 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, bilateral

   I69.869 Altres síndromes paralítiques consecutives a altres malalties
cerebrovasculars, que afecten un costat no especificat

  I69.89 Altres seqüeles d'altres malalties cerebrovasculars
   I69.890 Apràxia consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.891 Disfàgia consecutiva a altres malalties cerebrovasculars

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.892 Debilitat facial consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
    Inclinació facial consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.893 Atàxia consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
   I69.898 Altres seqüeles d'altres malalties cerebrovasculars

    Alteració de les sensacions consecutiva a altres malalties cerebrovasculars
Alteració de la visió consecutiva a altres malalties cerebrovasculars

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

 I69.9 Seqüeles de malalties cerebrovasculars no especificades

  Exclou 1: seqüeles d'accident vascular cerebral (I69.3)
seqüeles de lesió intracranial traumàtica (S06.-)

  I69.90 Seqüeles no especificades de malalties cerebrovasculars no especificades
  I69.91 Dèficits cognitius consecutius a malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.910 Dèficit d'atenció i concentració consecutiu a malalties
cerebrovasculars no especificades

   I69.911 Dèficit de memòria consecutiu a malalties cerebrovasculars no
especificades

   I69.912 Dèficit visuoespacial i manca d'atenció espacial consecutius a
malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.913 Dèficit psicomotor consecutiu a malalties cerebrovasculars no
especificades
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   I69.914 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva consecutiu a malalties
cerebrovasculars no especificades

   I69.915 Dèficit emocional o sociocognitiu consecutiu a malalties
cerebrovasculars no especificades

   I69.918 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives
consecutius a malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.919 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives no especificats
consecutius a malalties cerebrovasculars no especificades

  I69.92 Dèficits de la parla i el llenguatge consecutius a malalties cerebrovasculars no
especificades

   I69.920 Afàsia consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades
   I69.921 Disfàsia consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades
   I69.922 Disàrtria consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.923 Trastorn de la fluència consecutiu a malalties cerebrovasculars no
especificades

    Quequesa consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.928 Altres tipus de dèficit de la parla i el llenguatge consecutiu a malalties
cerebrovasculars no especificades

  I69.93 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades

   I69.931 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat dominant dret

   I69.932
Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat dominant
esquerre

   I69.933
Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat no dominant
dret

   I69.934
Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.939 Monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta un costat no especificat

  I69.94 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades

   I69.941 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat dominant dret

   I69.942
Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat dominant
esquerre

   I69.943
Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat no dominant
dret

   I69.944
Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta el costat no dominant
esquerre

   I69.949 Monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecta un costat no especificat

  I69.95 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades

   I69.951 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades, que afecten el costat dominant dret

   I69.952 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades, que afecten el costat dominant esquerre

   I69.953 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades, que afecten el costat no dominant dret

   I69.954 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades, que afecten el costat no dominant esquerre
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   I69.959 Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades, que afecten un costat no especificat

  I69.96 Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:
estat de deseferentació [pseudocoma] [síndrome locked-in] (G83.5)
quadriplegia (G82.5-)

   

Exclou 1: hemiplegia/hemiparèsia consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades (I69.95-)
monoplegia d'extremitat inferior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades (I69.94-)
monoplegia d'extremitat superior consecutiva a malalties
cerebrovasculars no especificades (I69.93-)

   I69.961 Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecten el costat dominant dret

   I69.962
Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecten el costat dominant
esquerre

   I69.963
Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecten el costat no dominant
dret

   I69.964
Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecten el costat no dominant
esquerre

   I69.965 Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, bilateral

   I69.969
Altres síndromes paralítiques consecutives a malalties
cerebrovasculars no especificades, que afecten un costat no
especificat

  I69.99 Altres seqüeles de malalties cerebrovasculars no especificades
   I69.990 Apràxia consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades
   I69.991 Disfàgia consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix
(R13.1-)

   I69.992 Debilitat facial consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades

    Inclinació facial consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades
   I69.993 Atàxia consecutiva a malalties cerebrovasculars no especificades

   I69.998 Altres seqüeles consecutives a malalties cerebrovasculars no
especificades

    

Alteració de les sensacions consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades
Alteració de la visió consecutiva a malalties cerebrovasculars no
especificades

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les seqüeles

Malalties d'artèries, arterioles i capil·lars (I70-I79)
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I70 Ateroesclerosi

 

Inclou: angiopatia arterioescleròtica
arterioesclerosi
arteriolosclerosi
arteritis senil
ateroma
degeneració arterial
degeneració arteriovascular
degeneració vascular
endoarteritis deformant o obliterant
endoarteritis senil

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 2: ateroembòlia (I75.-)
ateroesclerosi cerebral (I67.2)
ateroesclerosi coronària (I25.1-)
ateroesclerosi mesentèrica (K55.1)
ateroesclerosi precerebral (I67.2)
ateroesclerosi pulmonar primària (I27.0)
cardiopatia arterioescleròtica (I25.1-)
malaltia cardiovascular arterioescleròtica (I25.1-)

 I70.0 Ateroesclerosi d'aorta
 I70.1 Ateroesclerosi d'artèria renal
  Ronyó de Goldblatt

  Exclou 2: ateroesclerosi d'arterioles renals (I12.-)
 I70.2 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats
  Esclerosi (medial) de Mönckeberg

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  Exclou 2: ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitats (I70.30-I70.79)
  I70.20 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats no especificada

   I70.201 Ateroesclerosi d'artèries nadiues no especificada, extremitat inferior
dreta

   I70.202 Ateroesclerosi d'artèries nadiues no especificada, extremitat inferior
esquerra

   I70.203 Ateroesclerosi d'artèries nadiues no especificada, extremitat inferior,
bilateral

   I70.208 Ateroesclerosi d'artèries nadiues no especificada, altres extremitats

   I70.209 Ateroesclerosi d'artèries nadiues no especificada, extremitat no
especificada

  I70.21 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats amb claudicació intermitent

   I70.211 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb claudicació intermitent,
extremitat inferior dreta

   I70.212 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb claudicació intermitent,
extremitat inferior esquerra

   I70.213 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb claudicació intermitent,
extremitat inferior, bilateral

   I70.218 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb claudicació intermitent, altres
extremitats

   I70.219 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb claudicació intermitent,
extremitat no especificada

  I70.22 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats amb dolor de repòs
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Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats
amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'artèries nadiues de les
extremitats
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues de les
extremitats amb dolor de repòs
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'artèries nadiues de
les extremitats
qualsevol afecció classificable a I70.21-

   I70.221 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb dolor de repòs, extremitat
inferior dreta

   I70.222 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb dolor de repòs, extremitat
inferior esquerra

   I70.223 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb dolor de repòs, extremitat
inferior, bilateral

   I70.228 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb dolor de repòs, altres extremitats

   I70.229 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb dolor de repòs, extremitat no
especificada

  I70.23 Ateroesclerosi d'artèries nadiues d'extremitat inferior dreta amb ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior
dreta amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues
d'extremitat inferior dreta amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.211 i I70.221

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.231 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, cuixa

   I70.232 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, panxell

   I70.233 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, turmell

   I70.234 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior dreta,
superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.235 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior dreta, dit
del peu

   I70.238 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, altres parts de la cama

   I70.239 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
dreta, localització no especificada

  I70.24 Ateroesclerosi d'artèries nadiues d'extremitat inferior esquerra amb ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues d'extremitat inferior
esquerra amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues
d'extremitat inferior esquerra amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.212 i I70.222

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.241 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, cuixa

   I70.242 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, panxell

   I70.243 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, turmell
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   I70.244 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior esquerra,
superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.245 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior esquerra,
dit del peu

   I70.248 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, altres parts de la cama

   I70.249 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb ulceració, extremitat inferior
esquerra, localització no especificada

  I70.25 Ateroesclerosi d'artèries nadiues d'altres extremitats amb ulceració
   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.218 i I70.228

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49-)

  I70.26 Ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats amb gangrena

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'artèries nadiues de les extremitats
amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'artèries nadiues de les
extremitats amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.21-, I70.22-, I70.23-, I70.24- i I70.25-

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.261 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb gangrena, extremitat inferior
dreta

   I70.262 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb gangrena, extremitat inferior
esquerra

   I70.263 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb gangrena, extremitat inferior,
bilateral

   I70.268 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb gangrena, altres extremitats

   I70.269 Ateroesclerosi d'artèries nadiues amb gangrena, extremitat no
especificada

  I70.29 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues de les extremitats
   I70.291 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues, extremitat inferior dreta

   I70.292 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues, extremitat inferior
esquerra

   I70.293 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues, extremitat inferior,
bilateral

   I70.298 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues, altres extremitats

   I70.299 Altres tipus d'aterosclerosi d'artèries nadiues, extremitat no
especificada

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

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  Exclou 1: embòlia o trombe d'empelt de derivació d'extremitats (T82.8-)

  I70.30 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no
especificat

   I70.301 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior dreta

   I70.302 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior esquerra

   I70.303 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior, bilateral
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   I70.308 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de tipus no
especificat, altres extremitats

   I70.309 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat no especificada

  I70.31 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no especificat amb
claudicació intermitent

   I70.311 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
claudicació intermitent, extremitat inferior dreta

   I70.312 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
claudicació intermitent, extremitat inferior esquerra

   I70.313 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
claudicació intermitent, extremitat inferior, bilateral

   I70.318 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
claudicació intermitent, altres extremitats

   I70.319 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
claudicació intermitent, extremitat no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats de tipus no especificat amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les
extremitats de tipus no especificat
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
tipus no especificat amb dolor de repòs, extremitat inferior dreta
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació
de les extremitats de tipus no especificat
qualsevol afecció classificable a I70.31-

   I70.321 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb dolor
de repòs, extremitat inferior dreta

   I70.322 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb dolor
de repòs, extremitat inferior esquerra

   I70.323 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb dolor
de repòs, extremitat inferior, bilateral

   I70.328 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb dolor
de repòs, altres extremitats

   I70.329 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb dolor
de repòs, extremitat no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior dreta de tipus no especificat amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior dreta de tipus no especificat amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.311 i I70.321

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.331 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, cuixa

   I70.332 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, panxell

   I70.333 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, turmell

   I70.334 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb ulceració,
extremitat inferior dreta, superfície plantar de la part mitjana del peu
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   I70.335 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb ulceració,
extremitat inferior dreta, dit del peu

   I70.338 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, altres parts de la cama

   I70.339 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior dreta, localització no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior esquerra de tipus no especificat amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior esquerra de tipus no especificat amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.312 i I70.322

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.341 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, cuixa

   I70.342 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, panxell

   I70.343 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, turmell

   I70.344 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.345 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, dit del peu

   I70.348 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, altres parts de la cama

   I70.349 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
ulceració, extremitat inferior esquerra, localització no especificada

  I70.35 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'altres extremitats de tipus no especificat
amb ulceració

   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.318 i I70.328

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49-)

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats de tipus no especificat amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats de tipus no especificat amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.31-, I70.32-, I70.33-, I70.34- i I70.35

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.361 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
gangrena, extremitat inferior dreta

   I70.362 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
gangrena, extremitat inferior esquerra

   I70.363 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
gangrena, extremitat inferior, bilateral
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   I70.368 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
gangrena, altres extremitats

   I70.369 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de tipus no especificat amb
gangrena, extremitat no especificada

  I70.39 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de les extremitats de tipus no
especificat

   I70.391 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior dreta

   I70.392 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior esquerra

   I70.393 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat inferior, bilateral

   I70.398 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de tipus no
especificat, altres extremitats

   I70.399 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de tipus no
especificat, extremitat no especificada

 I70.4 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  I70.40 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de les extremitats venós
autòleg

   I70.401 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior dreta

   I70.402 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior esquerra

   I70.403 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior, bilateral

   I70.408 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació venós autòleg,
altres extremitats

   I70.409 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat no especificada

  I70.41 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg amb
claudicació intermitent

   I70.411 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb claudicació
intermitent, extremitat inferior dreta

   I70.412 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb claudicació
intermitent, extremitat inferior esquerra

   I70.413 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb claudicació
intermitent, extremitat inferior, bilateral

   I70.418 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb claudicació
intermitent, altres extremitats

   I70.419 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb claudicació
intermitent, extremitat no especificada

  I70.42 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg amb dolor de
repòs

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats venós autòleg amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les
extremitats venós autòleg
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats venós autòleg amb dolor de repòs
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació
de les extremitats venós autòleg
qualsevol afecció classificable a I70.41-

   I70.421 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior dreta

   I70.422 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior esquerra
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   I70.423 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior, bilateral

   I70.428 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb dolor de
repòs, altres extremitats

   I70.429 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb dolor de
repòs, extremitat no especificada

  I70.43 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta venós autòleg amb
ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior dreta venós autòleg amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior dreta venós autòleg amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.411 i I70.421

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.431 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, cuixa

   I70.432 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, panxell

   I70.433 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, turmell

   I70.434 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració, extremitat
inferior dreta, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.435 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració, extremitat
inferior dreta, dit del peu

   I70.438 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts de la cama

   I70.439 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, localització no especificada

  I70.44 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra venós autòleg
amb ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior esquerra venós autòleg amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior esquerra venós autòleg amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.412 i I70.422

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.441 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, cuixa

   I70.442 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, panxell

   I70.443 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, turmell

   I70.444 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.445 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, dit del peu

   I70.448 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts de la cama
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   I70.449 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, localització no especificada

  I70.45 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb ulceració, altres
extremitats

   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.418, I70.428 i I70.438

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49)

  I70.46 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg amb
gangrena

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats venós autòleg amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats venós autòleg amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.41-, I70.42- i I70.43-, I70.44-, I70.45

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.461 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb gangrena,
extremitat inferior dreta

   I70.462 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb gangrena,
extremitat inferior esquerra

   I70.463 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb gangrena,
extremitat inferior, bilateral

   I70.468 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb gangrena,
altres extremitats

   I70.469 Ateroesclerosi d'empelt de derivació venós autòleg amb gangrena,
extremitat no especificada

  I70.49 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de les extremitats venós autòleg

   I70.491 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior dreta

   I70.492 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior esquerra

   I70.493 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat inferior, bilateral

   I70.498 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació venós autòleg, altres
extremitats

   I70.499 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació venós autòleg,
extremitat no especificada

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

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  I70.50 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de les extremitats biològic no
autòleg

   I70.501 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació biològic no
autòleg, extremitat inferior dreta

   I70.502 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació biològic no
autòleg, extremitat inferior esquerra

   I70.503 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació biològic no
autòleg, extremitat inferior, bilateral

   I70.508 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació biològic no
autòleg, altres extremitats

   I70.509 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació biològic no
autòleg, extremitat no especificada

  I70.51 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats biològic no autòleg amb
claudicació intermitent
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   I70.511 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
claudicació intermitent, extremitat inferior dreta

   I70.512 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
claudicació intermitent, extremitat inferior esquerra

   I70.513 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no autòleg amb claudicació
intermitent, extremitat inferior, bilateral

   I70.518 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
claudicació intermitent, altres extremitats

   I70.519 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
claudicació intermitent, extremitat no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats biològic no autòleg amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les
extremitats biològic no autòleg
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats biològic no autòleg amb dolor de repòs
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació
de les extremitats biològic no autòleg
qualsevol afecció classificable a I70.51-

   I70.521 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior dreta

   I70.522 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior esquerra

   I70.523 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb dolor de
repòs, extremitat inferior, bilateral

   I70.528 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb dolor de
repòs, altres extremitats

   I70.529 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb dolor de
repòs, extremitat no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior dreta biològic no autòleg amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior dreta biològic no autòleg amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.511 i I70.521

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.531 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, cuixa

   I70.532 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, panxell

   I70.533 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, turmell

   I70.534 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.535 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, dit del peu

   I70.538 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts de la cama

   I70.539 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior dreta, localització no especificada
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  I70.54 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra biològic no
autòleg amb ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior esquerra biològic no autòleg amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior esquerra biològic no autòleg amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.512 i I70.522

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.541 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, cuixa

   I70.542 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, panxell

   I70.543 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, turmell

   I70.544 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.545 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, dit del peu

   I70.548 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts de la cama

   I70.549 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, localització no especificada

  I70.55 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'altres extremitats biològic no autòleg amb
ulceració

   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.518, I70.528 i I70.538

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49)

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats biològic no autòleg amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats biològic no autòleg amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.51-, I70.52- i I70.53-, I70.54-, I70.55

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.561 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
gangrena, extremitat inferior dreta

   I70.562 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
gangrena, extremitat inferior esquerra

   I70.563 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
gangrena, extremitat inferior, bilateral

   I70.568 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
gangrena, altres extremitats

   I70.569 Ateroesclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg amb
gangrena, extremitat no especificada

  I70.59 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de les extremitats biològic no
autòleg

   I70.591 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg,
extremitat inferior dreta
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   I70.592 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg,
extremitat inferior esquerra

   I70.593 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg,
extremitat inferior, bilateral

   I70.598 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg,
altres extremitats

   I70.599 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació biològic no autòleg,
extremitat no especificada

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

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  I70.60 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació de les extremitats no biològic

   I70.601 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació no biològic,
extremitat inferior dreta

   I70.602 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació no biològic,
extremitat inferior esquerra

   I70.603 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació no biològic,
extremitat inferior, bilateral

   I70.608 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació no biològic, altres
extremitats

   I70.609 Ateroesclerosi no especificada d'empelt de derivació no biològic,
extremitat no especificada

  I70.61 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic amb claudicació
intermitent

   I70.611 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb claudicació
intermitent, extremitat inferior dreta

   I70.612 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb claudicació
intermitent, extremitat inferior esquerra

   I70.613 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb claudicació
intermitent, extremitat inferior, bilateral

   I70.618 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb claudicació
intermitent, altres extremitats

   I70.619 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb claudicació
intermitent, extremitat no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats no biològic amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'empelt de derivació de les
extremitats no biològic
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats no biològic amb dolor de repòs
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'empelt de derivació
de les extremitats no biològic
qualsevol afecció classificable a I70.61-

   I70.621 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb dolor de repòs,
extremitat inferior dreta

   I70.622 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb dolor de repòs,
extremitat inferior esquerra

   I70.623 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb dolor de repòs,
extremitat inferior, bilateral

   I70.628 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb dolor de repòs,
altres extremitats

   I70.629 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb dolor de repòs,
extremitat no especificada

  I70.63 Ateroesclerosi d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta no biològic amb
ulceració
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Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior dreta no biològic amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior dreta no biològic amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.611 i I70.621

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.631 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, cuixa

   I70.632 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, panxell

   I70.633 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, turmell

   I70.634 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració, extremitat
inferior dreta, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.635 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració, extremitat
inferior dreta, dit del peu

   I70.638 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts de la cama

   I70.639 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior dreta, localització no especificada

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

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació d'extremitat
inferior esquerra no biològic amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació
d'extremitat inferior esquerra no biològic amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.612 i I70.622

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.641 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, cuixa

   I70.642 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, panxell

   I70.643 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, turmell

   I70.644 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.645 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, dit del peu

   I70.648 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts de la cama

   I70.649 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, localització no especificada

  I70.65 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb ulceració, altres extremitats
   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.618 i I70.628

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49)
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  I70.66 Ateroesclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic amb gangrena

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'empelt de derivació de les
extremitats no biològic amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'empelt de derivació de
les extremitats no biològic amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.61-, I70.62-, I70.63-, I70.64- i I70.65

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.661 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb gangrena,
extremitat inferior dreta

   I70.662 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb gangrena,
extremitat inferior esquerra

   I70.663 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb gangrena,
extremitat inferior, bilateral

   I70.668 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb gangrena, altres
extremitats

   I70.669 Ateroesclerosi d'empelt de derivació no biològic amb gangrena,
extremitat no especificada

  I70.69 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació de les extremitats no biològic

   I70.691 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació no biològic, extremitat
inferior dreta

   I70.692 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació no biològic, extremitat
inferior esquerra

   I70.693 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació no biològic, extremitat
inferior, bilateral

   I70.698 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació no biològic, altres
extremitats

   I70.699 Altres tipus d'aterosclerosi d'empelt de derivació no biològic, extremitat
no especificada

 I70.7 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria de l'extremitat (I70.92)

  I70.70 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació de les
extremitats

   I70.701 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior dreta

   I70.702 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior esquerra

   I70.703 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior, bilateral

   I70.708 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació,
altres extremitats

   I70.709 Ateroesclerosi no especificada d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat no especificada

  I70.71 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats amb
claudicació intermitent

   I70.711 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb claudicació
intermitent, extremitat inferior dreta

   I70.712 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb claudicació
intermitent, extremitat inferior esquerra

   I70.713 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb claudicació
intermitent, extremitat inferior, bilateral

   I70.718 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb claudicació
intermitent, altres extremitats

   I70.719 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb claudicació
intermitent, extremitat no especificada
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  I70.72 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats amb dolor de
repòs

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació de
les extremitats amb dolor de repòs
isquèmia crítica de les extremitats NE d'altres tipus d'empelt de
derivació de les extremitats
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de
derivació de les extremitats amb dolor de repòs
isquèmia crònica que amenaça les extremitats NE d'altres tipus d'empelt
de derivació de les extremitats
qualsevol afecció classificable a I70.71-

   I70.721 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb dolor de repòs,
extremitat inferior dreta

   I70.722 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb dolor de repòs,
extremitat inferior esquerra

   I70.723 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb dolor de repòs,
extremitat inferior, bilateral

   I70.728 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb dolor de repòs,
altres extremitats

   I70.729 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb dolor de repòs,
extremitat no especificada

  I70.73 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'extremitat inferior dreta amb
ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació
d'extremitat inferior dreta amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de
derivació d'extremitat inferior dreta amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.711 i I70.721

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.731 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, cuixa

   I70.732 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, panxell

   I70.733 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, turmell

   I70.734 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració, extremitat
inferior dreta, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.735 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració, extremitat
inferior dreta, dit del peu

   I70.738 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, altres parts de la cama

   I70.739 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior dreta, localització no especificada

  I70.74 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació d'extremitat inferior esquerra
amb ulceració

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació
d'extremitat inferior esquerra amb ulceració
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de
derivació d'extremitat inferior esquerra amb ulceració
qualsevol afecció classificable a I70.712 i I70.722

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I70.741 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, cuixa
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   I70.742 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, panxell

   I70.743 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, turmell

   I70.744 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, taló i part mitjana del peu

    Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, superfície plantar de la part mitjana del peu

   I70.745 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts del peu

    Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració, extremitat
inferior esquerra, dit del peu

   I70.748 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, altres parts de la cama

   I70.749 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració,
extremitat inferior esquerra, localització no especificada

  I70.75 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb ulceració, altres extremitats
   Inclou: qualsevol afecció classificable a I70.718 i I70.728

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L98.49)

  I70.76 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats amb gangrena

   

Inclou: isquèmia crítica de les extremitats d'altres tipus d'empelt de derivació de
les extremitats amb gangrena
isquèmia crònica que amenaça les extremitats d'altres tipus d'empelt de
derivació de les extremitats amb gangrena
qualsevol afecció classificable a I70.71-, I70.72-, I70.73-, I70.74- i I70.75

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de qualsevol úlcera (L97.-, L98.49-), si
escau

   I70.761 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb gangrena,
extremitat inferior dreta

   I70.762 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb gangrena,
extremitat inferior esquerra

   I70.763 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb gangrena,
extremitat inferior, bilateral

   I70.768 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb gangrena,
altres extremitats

   I70.769 Ateroesclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació amb gangrena,
extremitat no especificada

  I70.79 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació de les extremitats

   I70.791 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior dreta

   I70.792 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior esquerra

   I70.793 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat inferior, bilateral

   I70.798 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació, altres
extremitats

   I70.799 Altres tipus d'aterosclerosi d'altres tipus d'empelt de derivació,
extremitat no especificada

 I70.8 Ateroesclerosi d'altres artèries
 I70.9 Altres ateroesclerosis i ateroesclerosis no especificades
  I70.90 Ateroesclerosi no especificada
  I70.91 Ateroesclerosi generalitzada
  I70.92 Oclusió total crònica d'artèria de les extremitats

   Oclusió completa d'artèria de les extremitats
Oclusió total d'artèria de les extremitats
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   Codifiqueu
primer:

l'aterosclerosi d'artèries de les extremitats (I70.2-, I70.3-, I70.4-, I70.5-,
I70.6-, I70.7-)

I71 Aneurisma i dissecció aòrtics

 
Exclou 1: aneurisma aòrtic sifilític (A52.01)

aneurisma aòrtic traumàtic (S25.09, S35.09)
èctasi aòrtica (I77.81-)

 I71.0 Dissecció d'aorta
  I71.00 Dissecció d'aorta, localització no especificada
  I71.01 Dissecció d'aorta toràcica
  I71.02 Dissecció d'aorta abdominal
  I71.03 Dissecció d'aorta toracoabdominal
 I71.1 Aneurisma d'aorta toràcica, amb ruptura
 I71.2 Aneurisma d'aorta toràcica, sense ruptura
 I71.3 Aneurisma d'aorta abdominal, amb ruptura
 I71.4 Aneurisma d'aorta abdominal, sense ruptura
 I71.5 Aneurisma d'aorta toracoabdominal, amb ruptura
 I71.6 Aneurisma d'aorta toracoabdominal, sense ruptura
 I71.8 Aneurisma aòrtic de localització no especificada, amb ruptura
  Ruptura d'aorta NE
 I71.9 Aneurisma aòrtic de localització no especificada, sense ruptura

  
Aneurisma d'aorta
Dilatació d'aorta
Necrosi hialina d'aorta

I72 Altres tipus d'aneurisma
 Inclou: aneurisma (cirsoide) (fals) (amb ruptura)

 

Exclou 2: aneurisma adquirit (I77.0)
aneurisma arteriovenós NE (Q27.3-)
aneurisma cardíac (I25.3)
aneurisma cerebral (sense ruptura) (I67.1)
aneurisma cerebral amb ruptura (I60.7)
aneurisma coronari (I25.4)
aneurisma d'aorta (I71.-)
aneurisma d'artèria precerebral congènit (sense ruptura) (Q28.1)
aneurisma d'artèria pulmonar (I28.1)
aneurisma retinal (H35.0)
aneurisma varicós (I77.0)
dissecció d'artèria caròtide (I77.71)
dissecció d'artèria coronària (I25.42)
dissecció d'artèria ilíaca (I77.72)
dissecció d'artèria NCAL (I77.79)
dissecció d'artèria precerebral congènita (sense ruptura) (Q28.1)
dissecció d'artèria renal (I77.73)
dissecció d'artèria vertebral (I77.74)

 I72.0 Aneurisma, artèria caròtide

  
Aneurisma d'artèria caròtide primitiva
Aneurisma d'artèria caròtide externa
Aneurisma d'artèria caròtide interna, porció extracranial

  Exclou 1: aneurisma d'artèria caròtide interna NE (I67.1)
aneurisma d'artèria caròtide interna, porció intracranial (I67.1)

 I72.1 Aneurisma, artèria d'extremitat superior
 I72.2 Aneurisma, artèria renal
 I72.3 Aneurisma, artèria ilíaca
 I72.4 Aneurisma, artèria d'extremitat inferior
 I72.5 Aneurisma d'altres artèries precerebrals
  Aneurisma d'artèria (tronc) basilar
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Exclou 2: aneurisma d'artèria caròtide (I72.0)
aneurisma d'artèria vertebral (I72.6)
dissecció d'altres artèries precerebrals (I77.75)
dissecció d'artèria caròtide (I77.71)
dissecció d'artèria vertebral (I77.74)

 I72.6 Aneurisma d'artèria vertebral
  Exclou 2: dissecció d'artèria vertebral (I77.74)
 I72.8 Aneurisma, altres artèries especificades
 I72.9 Aneurisma, localització no especificada
I73 Altres tipus de malaltia vascular perifèrica

 

Exclou 2: congelació (T33-T34)
espasme d'artèria cerebral (G45.9)
mà o peu d'immersió (T69.0-)
penellons (T69.1)

 I73.0 Síndrome de Raynaud

  Malaltia de Raynaud
Fenomen (secundari) de Raynaud

  I73.00 Síndrome de Raynaud, sense gangrena
  I73.01 Síndrome de Raynaud, amb gangrena
 I73.1 Tromboangiïtis obliterant [malaltia de Buerger]
 I73.8 Altres tipus especificats d'angiopatia perifèrica
  Exclou 1: angiopatia (perifèrica) diabètica (E08-E13 amb .51-.52)
  I73.81 Eritromelàlgia
  I73.89 Altres tipus especificats d'angiopatia perifèrica

   

Acrocianosi
Eritrocianosi
Acroparestèsia simple [de tipus Schultze]
Acroparestèsia vasomotora [de tipus Nothnagel]

 I73.9 Angiopatia perifèrica no especificada

  
Claudicació intermitent
Angiopatia perifèrica NE
Espasme arterial

  Exclou 1: l'aterosclerosi de les extremitats (I70.2--I70.7-)
I74 Embòlia i trombosi arterials

 

Inclou: infart embòlic
infart trombòtic
oclusió embòlica
oclusió trombòtica

 
Codifiqueu
primer:

l'embòlia i la trombosi que compliquen l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-
O07, O08.2)
l'embòlia i la trombosi que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi (O88.-)

 

Exclou 2: ateroembòlia (I75.-)
embòlia i trombosi basilars (I63.0-I63.2, I65.1)
embòlia i trombosi carotídies (I63.0-I63.2, I65.2)
embòlia i trombosi cerebrals (I63.3-I63.5, I66.-)
embòlia i trombosi coronàries (I21-I25)
embòlia i trombosi mesentèriques (K55.0-)
embòlia i trombosi oftàlmiques (H34.-)
embòlia i trombosi precerebrals NE (I63.0-I63.2, I65.9)
embòlia i trombosi pulmonars (I26.-)
embòlia i trombosi renals (N28.0)
embòlia i trombosi retinals (H34.-)
embòlia i trombosi sèptiques (I76)
embòlia i trombosi vertebrals (I63.0-I63.2, I65.0)

 I74.0 Embòlia i trombosi d'aorta abdominal
  I74.01 Èmbol de sella de muntar d'aorta abdominal
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  I74.09 Altres tipus d'embòlia i trombosi arterials d'aorta abdominal

   
Síndrome de la bifurcació aòrtica
Obstrucció aortoilíaca
Síndrome de Leriche

 I74.1 Embòlia i trombosi d'altres parts de l'aorta i de parts de l'aorta no especificades
  I74.10 Embòlia i trombosi, parts no especificades de l'aorta
  I74.11 Embòlia i trombosi, aorta toràcica
  I74.19 Embòlia i trombosi, altres parts de l'aorta
 I74.2 Embòlia i trombosi d'artèries de les extremitats superiors
 I74.3 Embòlia i trombosi d'artèries de les extremitats inferiors
 I74.4 Embòlia i trombosi d'artèries d'extremitats no especificades
  Embòlia arterial perifèrica NE
 I74.5 Embòlia i trombosi d'artèria ilíaca
 I74.8 Embòlia i trombosi d'altres artèries
 I74.9 Embòlia i trombosi d'artèria no especificada
I75 Ateroembòlia

 Inclou: embòlia de colesterol
microembòlia aterotrombòtica

 I75.0 Ateroembòlia d'extremitats
  I75.01 Ateroembòlia d'extremitat superior
   I75.011 Ateroembòlia, extremitat superior dreta
   I75.012 Ateroembòlia, extremitat superior esquerra
   I75.013 Ateroembòlia, extremitat superior, bilateral
   I75.019 Ateroembòlia, extremitat superior no especificada
  I75.02 Ateroembòlia d'extremitat inferior
   I75.021 Ateroembòlia, extremitat inferior dreta
   I75.022 Ateroembòlia, extremitat inferior esquerra
   I75.023 Ateroembòlia, extremitat inferior, bilateral
   I75.029 Ateroembòlia, extremitat inferior no especificada
 I75.8 Ateroembòlia d'altres localitzacions
  I75.81 Ateroembòlia, ronyó

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol fallida renal aguda i malaltia renal crònica
associades (N17.-, N18.-)

  I75.89 Ateroembòlia, altres localitzacions
I76 Embòlia arterial sèptica

 
Codifiqueu
primer:

la infecció subjacent, com ara:
abscés pulmonar (J85.-)
endocarditis infecciosa (I33.0)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la localització de l'embòlia (I74.-)

 Exclou 2: embòlia pulmonar sèptica (I26.01, I26.90)
I77 Altres trastorns d'artèries i arterioles

 
Exclou 2: angiïtis d'hipersensibilitat (M31.0)

artèria pulmonar (I28.-)
malalties (vasculars) del col·lagen (M30-M36)

 I77.0 Fístula arteriovenosa adquirida

  Variça aneurismal
Aneurisma arteriovenós adquirit

  
Exclou 1: aneurisma arteriovenós NE (Q27.3-)

presència de derivació (fístula) arteriovenosa per a diàlisi (Z99.2)
traumàtica —v. lesió de vas sanguini segons regió corporal

  Exclou 2: cerebral (I67.1)
coronària (I25.4)
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 I77.1 Estenosi arterial
  Estretor arterial
 I77.2 Ruptura arterial

  
Erosió arterial
Fístula arterial
Úlcera arterial

  Exclou 1: ruptura arterial traumàtica —v. lesió de vas sanguini segons regió corporal
 I77.3 Displàsia fibromuscular arterial

  Hiperplàsia fibromuscular (de) artèria caròtide
Hiperplàsia fibromuscular (de) artèria renal

 I77.4 Síndrome de compressió de l'artèria celíaca
 I77.5 Necrosi arterial
 I77.6 Arteritis no especificada

  Aortitis NE
Endoarteritis NE

  

Exclou 1: arteritis o endoarteritis:
arc de l'aorta (M31.4)
cerebral NCAL (I67.7)
coronària (I25.89)
de cèl·lules gegants (M31.5, M31.6)
deformant (I70.-)
obliterant (I70.-)
senil (I70.-)

 I77.7 Altres tipus de dissecció arterial

  Exclou 2: dissecció d'aorta (I71.0-)
dissecció d'artèria coronària (I25.42)

  I77.70 Dissecció d'artèria no especificada
  I77.71 Dissecció, artèria caròtide
  I77.72 Dissecció, artèria ilíaca
  I77.73 Dissecció, artèria renal
  I77.74 Dissecció, artèria vertebral
   Exclou 2: aneurisma d'artèria vertebral (I72.6)
  I77.75 Dissecció d'altres artèries precerebrals
   Dissecció d'artèria (tronc) basilar

   

Exclou 2: aneurisma d'altres artèries precerebrals (I72.5)
aneurisma d'artèria caròtide (I72.0)
aneurisma d'artèria vertebral (I72.6)
dissecció d'artèria caròtide (I77.71)
dissecció d'artèria vertebral (I77.74)

  I77.76 Dissecció d'artèria d'extremitat superior
  I77.77 Dissecció d'artèria d'extremitat inferior
  I77.79 Dissecció d'altres artèries especificades
 I77.8 Altres trastorns especificats d'artèries i arterioles
  I77.81 Èctasi aòrtica
   Aorta ectàtica

   Exclou 1: aneurisma i dissecció aòrtics (I71.0-)
   I77.810 Èctasi, aorta toràcica
   I77.811 Èctasi, aorta abdominal
   I77.812 Èctasi, aorta toracoabdominal
   I77.819 Èctasi aòrtica, localització no especificada
  I77.89 Altres trastorns especificats d'artèries i arterioles
 I77.9 Trastorn no especificat d'artèries i arterioles
I78 Malalties de capil·lars
 I78.0 Telangièctasi hemorràgica hereditària
  Malaltia de Rendu-Osler-Weber
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 I78.1 Nevus no neoplàstic

  

Nevus aracniforme
Nevus senil
Nevus aranya
Nevus estel·lar

  Exclou 1: nevus NE (D22.-)
vascular NE (Q82.5)

  

Exclou 2: hemangioma (Q82.5)
nevus berrugós (Q82.5)
nevus blau (D22.-)
nevus de maduixa (Q82.5)
nevus flami (Q82.5)
nevus flammeus (Q82.5)
nevus melanocític (D22.-)
nevus pigmentat (D22.-)
nevus pilós (D22.-)

 I78.8 Altres malalties de capil·lars
 I78.9 Malaltia de capil·lars no especificada
I79 Trastorns d'artèries, arterioles i capil·lars en malalties classificades en un altre lloc
 I79.0 Aneurisma d'aorta en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

  Exclou 1: aneurisma sifilític (A52.01)
 I79.1 Aortitis en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

  Exclou 1: aortitis sifilítica (A52.02)
 I79.8 Altres trastorns d'artèries, arterioles i capil·lars en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)

  
Exclou 1: angiopatia (perifèrica) diabètica (E08-E13 amb .51-.52)

endoarteritis sifilítica (A52.09)
endoarteritis tuberculosa (A18.89)

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

 

Inclou: endoflebitis
flebitis sèptica
inflamació venosa
periflebitis

 
Codifiqueu
primer:

la flebitis i la tromboflebitis que compliquen l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-
O07, O08.7)
la flebitis i la tromboflebitis que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi (O22.-, O87.-)

 Exclou 1: embòlia i trombosi venoses de les extremitats inferiors (I82.4-, I82.5-, I82.81-)
 I80.0 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficials d'extremitats inferiors
  Flebitis i tromboflebitis de vena femoropoplítia
  I80.00 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficials, extremitat inferior no especificada
  I80.01 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficials, extremitat inferior dreta
  I80.02 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficials, extremitat inferior esquerra
  I80.03 Flebitis i tromboflebitis de vasos superficials, extremitat inferior, bilateral
 I80.1 Flebitis i tromboflebitis de vena femoral

  Flebitis i tromboflebitis de vena femoral comuna
Flebitis i tromboflebitis de vena femoral profunda

  I80.10 Flebitis i tromboflebitis, vena femoral no especificada
  I80.11 Flebitis i tromboflebitis, vena femoral dreta
  I80.12 Flebitis i tromboflebitis, vena femoral esquerra
  I80.13 Flebitis i tromboflebitis, vena femoral, bilateral
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 I80.2 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds i de vasos profunds no especificats de les
extremitats inferiors

  I80.20 Flebitis i tromboflebitis de vasos profunds no especificats de les extremitats
inferiors

   I80.201 Flebitis i tromboflebitis de vasos profunds no especificats, extremitat
inferior dreta

   I80.202 Flebitis i tromboflebitis de vasos profunds no especificats, extremitat
inferior esquerra

   I80.203 Flebitis i tromboflebitis de vasos profunds no especificats, extremitat
inferior, bilateral

   I80.209 Flebitis i tromboflebitis de vasos profunds no especificats, extremitat
inferior no especificada

  I80.21 Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca

   
Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca comuna
Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca interna
Flebitis i tromboflebitis de vena ilíaca externa

   I80.211 Flebitis i tromboflebitis, vena ilíaca dreta
   I80.212 Flebitis i tromboflebitis, vena ilíaca esquerra
   I80.213 Flebitis i tromboflebitis, vena ilíaca, bilateral
   I80.219 Flebitis i tromboflebitis, vena ilíaca no especificada
  I80.22 Flebitis i tromboflebitis de vena poplítia
   I80.221 Flebitis i tromboflebitis, vena poplítia dreta
   I80.222 Flebitis i tromboflebitis, vena poplítia esquerra
   I80.223 Flebitis i tromboflebitis, vena poplítia, bilateral
   I80.229 Flebitis i tromboflebitis, vena poplítia no especificada
  I80.23 Flebitis i tromboflebitis de vena tibial

   Flebitis i tromboflebitis de vena tibial anterior
Flebitis i tromboflebitis de vena tibial posterior

   I80.231 Flebitis i tromboflebitis, vena tibial dreta
   I80.232 Flebitis i tromboflebitis, vena tibial esquerra
   I80.233 Flebitis i tromboflebitis, vena tibial, bilateral
   I80.239 Flebitis i tromboflebitis, vena tibial no especificada
  I80.24 Flebitis i tromboflebitis de vena peroneal
   I80.241 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal dreta
   I80.242 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal esquerra
   I80.243 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal, bilateral
   I80.249 Flebitis i tromboflebitis, vena peroneal no especificada
  I80.25 Flebitis i tromboflebitis de vena muscular del panxell

   
Flebitis i tromboflebitis de vena del soli
Flebitis i tromboflebitis de vena muscular del panxell NE
Flebitis i tromboflebitis de vena gastrocnèmia

   I80.251 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell dreta
   I80.252 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell esquerra
   I80.253 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell, bilateral
   I80.259 Flebitis i tromboflebitis, vena muscular del panxell no especificada
  I80.29 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds d'extremitats inferiors
   I80.291 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds, extremitat inferior dreta

   I80.292 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds, extremitat inferior
esquerra

   I80.293 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds, extremitat inferior,
bilateral

   I80.299 Flebitis i tromboflebitis d'altres vasos profunds, extremitat inferior no
especificada

 I80.3 Flebitis i tromboflebitis no especificades d'extremitats inferiors
 I80.8 Flebitis i tromboflebitis d'altres localitzacions
 I80.9 Flebitis i tromboflebitis de localització no especificada
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I81 Trombosi de vena porta
 Obstrucció de (vena) porta

 Exclou 2: flebitis de vena porta (K75.1)
trombosi de vena hepàtica (I82.0)

I82 Altres tipus d'embòlia i trombosi venoses

 
Codifiqueu
primer:

l'embòlia i la trombosi venoses que compliquen:
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.7)
embaràs, part i puerperi (O22.-, O87.-)

 

Exclou 2: embòlia i trombosi venoses (de):
cerebral (I63.6, I67.6)
coronària (I21-I25)
intracranial i intrarraquídia, sèptica o NE (G08)
intracranial no piògena (I67.6)
intrarraquídia no piògena (G95.1)
mesentèrica (K55.0-)
portal (I81)
pulmonar (I26.-)

 I82.0 Síndrome de Budd-Chiari
  Trombosi de vena hepàtica
 I82.1 Tromboflebitis migratòria
 I82.2 Embòlia i trombosi de vena cava i altres venes toràciques
  I82.21 Embòlia i trombosi de vena cava superior
   I82.210 Embòlia i trombosi de vena cava superior, agudes
    Embòlia i trombosi de vena cava superior NE
   I82.211 Embòlia i trombosi de vena cava superior, cròniques
  I82.22 Embòlia i trombosi de vena cava inferior
   I82.220 Embòlia i trombosi de vena cava inferior, agudes
    Embòlia i trombosi de vena cava inferior NE
   I82.221 Embòlia i trombosi de vena cava inferior, cròniques
  I82.29 Embòlia i trombosi d'altres venes toràciques
   Embòlia i trombosi de vena braquiocefàlica (innominada)
   I82.290 Embòlia i trombosi d'altres venes toràciques, agudes
   I82.291 Embòlia i trombosi d'altres venes toràciques, cròniques
 I82.3 Embòlia i trombosi de vena renal
 I82.4 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes d'extremitat inferior

  I82.40 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior

   Trombosi venosa profunda NE
TVP NE

   

Exclou 1: embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades
d'extremitat inferior distal (I82.4Z-)
embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades
d'extremitat inferior proximal (I82.4Y-)

   I82.401 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior dreta

   I82.402 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior esquerra

   I82.403 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior, bilateral

   I82.409 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior no especificada

  I82.41 Embòlia i trombosi agudes de vena femoral

   Embòlia i trombosi agudes de vena femoral comuna
Embòlia i trombosi agudes de vena femoral profunda

   I82.411 Embòlia i trombosi agudes, vena femoral dreta
   I82.412 Embòlia i trombosi agudes, vena femoral esquerra
   I82.413 Embòlia i trombosi agudes, vena femoral, bilateral
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   I82.419 Embòlia i trombosi agudes, vena femoral no especificada
  I82.42 Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca

   
Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca comuna
Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca interna
Embòlia i trombosi agudes de vena ilíaca externa

   I82.421 Embòlia i trombosi agudes, vena ilíaca dreta
   I82.422 Embòlia i trombosi agudes, vena ilíaca esquerra
   I82.423 Embòlia i trombosi agudes, vena ilíaca, bilateral
   I82.429 Embòlia i trombosi agudes, vena ilíaca no especificada
  I82.43 Embòlia i trombosi agudes de vena poplítia
   I82.431 Embòlia i trombosi agudes, vena poplítia dreta
   I82.432 Embòlia i trombosi agudes, vena poplítia esquerra
   I82.433 Embòlia i trombosi agudes, vena poplítia, bilateral
   I82.439 Embòlia i trombosi agudes, vena poplítia no especificada
  I82.44 Embòlia i trombosi agudes de vena tibial

   Embòlia i trombosi agudes de vena tibial anterior
Embòlia i trombosi agudes de vena tibial posterior

   I82.441 Embòlia i trombosi agudes, vena tibial dreta
   I82.442 Embòlia i trombosi agudes, vena tibial esquerra
   I82.443 Embòlia i trombosi agudes, vena tibial, bilateral
   I82.449 Embòlia i trombosi agudes, vena tibial no especificada
  I82.45 Embòlia i trombosi agudes de vena peroneal
   I82.451 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal dreta
   I82.452 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal esquerra
   I82.453 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal, bilateral
   I82.459 Embòlia i trombosi agudes, vena peroneal no especificada
  I82.46 Embòlia i trombosi agudes de vena muscular del panxell

   
Embòlia i trombosi agudes de vena del soli
Embòlia i trombosi agudes de vena muscular del panxell NE
Embòlia i trombosi agudes de vena gastrocnèmia

   I82.461 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell dreta
   I82.462 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell esquerra
   I82.463 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell, bilateral
   I82.469 Embòlia i trombosi agudes, vena muscular del panxell no especificada

  I82.49 Embòlia i trombosi agudes d'altres venes profundes especificades d'extremitat
inferior

   I82.491 Embòlia i trombosi agudes d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior dreta

   I82.492 Embòlia i trombosi agudes d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior esquerra

   I82.493 Embòlia i trombosi agudes d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior, bilateral

   I82.499 Embòlia i trombosi agudes d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior no especificada

  I82.4Y Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior proximal

   Embòlia i trombosi agudes de venes profundes de cuixa NE

   I82.4Y1 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal dreta

   I82.4Y2 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal esquerra

   I82.4Y3 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal, bilateral

   I82.4Y9 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal no especificada
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  I82.4Z Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior distal

   Embòlia i trombosi agudes de venes profundes de panxell NE
Embòlia i trombosi agudes de venes profundes de cama NE

   I82.4Z1 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal dreta

   I82.4Z2 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal esquerra

   I82.4Z3 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal, bilateral

   I82.4Z9 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal no especificada

 I82.5 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes d'extremitat inferior

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini (Z79.01)

  Exclou 1: antecedents personals d'embòlia i trombosi venoses (Z86.718)

  I82.50 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior

   

Exclou 1: embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades
d'extremitat inferior distal (I82.5Z-)
embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades
d'extremitat inferior proximal (I82.5Y-)

   I82.501 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior dreta

   I82.502 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior esquerra

   I82.503 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior, bilateral

   I82.509 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior no especificada

  I82.51 Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral

   Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral comuna
Embòlia i trombosi cròniques de vena femoral profunda

   I82.511 Embòlia i trombosi cròniques, vena femoral dreta
   I82.512 Embòlia i trombosi cròniques, vena femoral esquerra
   I82.513 Embòlia i trombosi cròniques, vena femoral, bilateral
   I82.519 Embòlia i trombosi cròniques, vena femoral no especificada
  I82.52 Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca

   
Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca comuna
Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca interna
Embòlia i trombosi cròniques de vena ilíaca externa

   I82.521 Embòlia i trombosi cròniques, vena ilíaca dreta
   I82.522 Embòlia i trombosi cròniques, vena ilíaca esquerra
   I82.523 Embòlia i trombosi cròniques, vena ilíaca, bilateral
   I82.529 Embòlia i trombosi cròniques, vena ilíaca no especificada
  I82.53 Embòlia i trombosi cròniques de vena poplítia
   I82.531 Embòlia i trombosi cròniques, vena poplítia dreta
   I82.532 Embòlia i trombosi cròniques, vena poplítia esquerra
   I82.533 Embòlia i trombosi cròniques, vena poplítia, bilateral
   I82.539 Embòlia i trombosi cròniques, vena poplítia no especificada
  I82.54 Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial

   Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial anterior
Embòlia i trombosi cròniques de vena tibial posterior

   I82.541 Embòlia i trombosi cròniques, vena tibial dreta
   I82.542 Embòlia i trombosi cròniques, vena tibial esquerra
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   I82.549 Embòlia i trombosi cròniques, vena tibial no especificada
  I82.55 Embòlia i trombosi cròniques de vena peroneal
   I82.551 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal dreta
   I82.552 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal esquerra
   I82.553 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal, bilateral
   I82.559 Embòlia i trombosi cròniques, vena peroneal no especificada
  I82.56 Embòlia i trombosi cròniques de vena muscular del panxell

   
Embòlia i trombosi cròniques de vena del soli
Embòlia i trombosi cròniques de vena muscular del panxell NE
Embòlia i trombosi cròniques de vena gastrocnèmia

   I82.561 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell dreta
   I82.562 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell esquerra
   I82.563 Embòlia i trombosi cròniques, vena muscular del panxell, bilateral

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

  I82.59 Embòlia i trombosi cròniques d'altres venes profundes especificades d'extremitat
inferior

   I82.591 Embòlia i trombosi cròniques d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior dreta

   I82.592 Embòlia i trombosi cròniques d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior esquerra

   I82.593 Embòlia i trombosi cròniques d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior, bilateral

   I82.599 Embòlia i trombosi cròniques d'altres venes profundes especificades,
extremitat inferior no especificada

  I82.5Y Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior proximal

   Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes de cuixa NE

   I82.5Y1 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal dreta

   I82.5Y2 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal esquerra

   I82.5Y3 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal, bilateral

   I82.5Y9 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior proximal no especificada

  I82.5Z Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades d'extremitat
inferior distal

   Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes de panxell NE
Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes de cama NE

   I82.5Z1 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal dreta

   I82.5Z2 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal esquerra

   I82.5Z3 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal, bilateral

   I82.5Z9 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes no especificades,
extremitat inferior distal no especificada

 I82.6 Embòlia i trombosi agudes de venes d'extremitat superior
  I82.60 Embòlia i trombosi agudes de venes no especificades d'extremitat superior

   I82.601 Embòlia i trombosi agudes de venes no especificades, extremitat
superior dreta

   I82.602 Embòlia i trombosi agudes de venes no especificades, extremitat
superior esquerra

   I82.603 Embòlia i trombosi agudes de venes no especificades, extremitat
superior, bilateral
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  I82.61 Embòlia i trombosi agudes de venes superficials d'extremitat superior

   
Embòlia i trombosi agudes de vena antecubital
Embòlia i trombosi agudes de vena basílica
Embòlia i trombosi agudes de vena cefàlica

   I82.611 Embòlia i trombosi agudes de venes superficials, extremitat superior
dreta

   I82.612 Embòlia i trombosi agudes de venes superficials, extremitat superior
esquerra

   I82.613 Embòlia i trombosi agudes de venes superficials, extremitat superior,
bilateral

   I82.619 Embòlia i trombosi agudes de venes superficials, extremitat superior
no especificada

  I82.62 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes d'extremitat superior

   
Embòlia i trombosi agudes de vena braquial
Embòlia i trombosi agudes de vena radial
Embòlia i trombosi agudes de vena cubital

   I82.621 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes, extremitat superior
dreta

   I82.622 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes, extremitat superior
esquerra

   I82.623 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes, extremitat superior,
bilateral

   I82.629 Embòlia i trombosi agudes de venes profundes, extremitat superior no
especificada

 I82.7 Embòlia i trombosi cròniques de venes d'extremitat superior

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini (Z79.01)

  Exclou 1: antecedents personals d'embòlia i trombosi venoses (Z86.718)
  I82.70 Embòlia i trombosi cròniques de venes no especificades d'extremitat superior

   I82.701 Embòlia i trombosi cròniques de venes no especificades, extremitat
superior dreta

   I82.702 Embòlia i trombosi cròniques de venes no especificades, extremitat
superior esquerra

   I82.703 Embòlia i trombosi cròniques de venes no especificades, extremitat
superior, bilateral

   I82.709 Embòlia i trombosi cròniques de venes no especificades, extremitat
superior no especificada

  I82.71 Embòlia i trombosi cròniques de venes superficials d'extremitat superior

   
Embòlia i trombosi cròniques de vena antecubital
Embòlia i trombosi cròniques de vena basílica
Embòlia i trombosi cròniques de vena cefàlica

   I82.711 Embòlia i trombosi cròniques de venes superficials, extremitat superior
dreta

   I82.712 Embòlia i trombosi cròniques de venes superficials, extremitat superior
esquerra

   I82.713 Embòlia i trombosi cròniques de venes superficials, extremitat
superior, bilateral

   I82.719 Embòlia i trombosi cròniques de venes superficials, extremitat superior
no especificada

  I82.72 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes d'extremitat superior

   
Embòlia i trombosi cròniques de vena braquial
Embòlia i trombosi cròniques de vena radial
Embòlia i trombosi cròniques de vena cubital

   I82.721 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes, extremitat superior
dreta

   I82.722 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes, extremitat superior
esquerra
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   I82.723 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes, extremitat superior,
bilateral

   I82.729 Embòlia i trombosi cròniques de venes profundes, extremitat superior
no especificada

 I82.A Embòlia i trombosi de vena axil·lar
  I82.A1 Embòlia i trombosi agudes de vena axil·lar
   I82.A11 Embòlia i trombosi agudes, vena axil·lar dreta
   I82.A12 Embòlia i trombosi agudes, vena axil·lar esquerra
   I82.A13 Embòlia i trombosi agudes, vena axil·lar, bilateral
   I82.A19 Embòlia i trombosi agudes, vena axil·lar no especificada
  I82.A2 Embòlia i trombosi cròniques de vena axil·lar
   I82.A21 Embòlia i trombosi cròniques, vena axil·lar dreta
   I82.A22 Embòlia i trombosi cròniques, vena axil·lar esquerra
   I82.A23 Embòlia i trombosi cròniques, vena axil·lar, bilateral
   I82.A29 Embòlia i trombosi cròniques, vena axil·lar no especificada
 I82.B Embòlia i trombosi de vena subclàvia
  I82.B1 Embòlia i trombosi agudes de vena subclàvia
   I82.B11 Embòlia i trombosi agudes, vena subclàvia dreta
   I82.B12 Embòlia i trombosi agudes, vena subclàvia esquerra
   I82.B13 Embòlia i trombosi agudes, vena subclàvia, bilateral
   I82.B19 Embòlia i trombosi agudes, vena subclàvia no especificada
  I82.B2 Embòlia i trombosi cròniques de vena subclàvia
   I82.B21 Embòlia i trombosi cròniques, vena subclàvia dreta
   I82.B22 Embòlia i trombosi cròniques, vena subclàvia esquerra
   I82.B23 Embòlia i trombosi cròniques, vena subclàvia, bilateral
   I82.B29 Embòlia i trombosi cròniques, vena subclàvia no especificada
 I82.C Embòlia i trombosi de vena jugular interna
  I82.C1 Embòlia i trombosi agudes de vena jugular interna
   I82.C11 Embòlia i trombosi agudes, vena jugular interna dreta
   I82.C12 Embòlia i trombosi agudes, vena jugular interna esquerra
   I82.C13 Embòlia i trombosi agudes, vena jugular interna, bilateral
   I82.C19 Embòlia i trombosi agudes, vena jugular interna no especificada
  I82.C2 Embòlia i trombosi cròniques de vena jugular interna
   I82.C21 Embòlia i trombosi cròniques, vena jugular interna dreta
   I82.C22 Embòlia i trombosi cròniques, vena jugular interna esquerra
   I82.C23 Embòlia i trombosi cròniques, vena jugular interna, bilateral
   I82.C29 Embòlia i trombosi cròniques, vena jugular interna no especificada
 I82.8 Embòlia i trombosi d'altres venes especificades

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini (Z79.01)

  I82.81 Embòlia i trombosi de venes superficials de les extremitats inferiors
   Embòlia i trombosi de vena safena (interna) (externa)
   I82.811 Embòlia i trombosi de venes superficials, extremitat inferior dreta
   I82.812 Embòlia i trombosi de venes superficials, extremitat inferior esquerra
   I82.813 Embòlia i trombosi de venes superficials, extremitat inferior, bilateral

   I82.819 Embòlia i trombosi de venes superficials, extremitat inferior no
especificada

  I82.89 Embòlia i trombosi d'altres venes especificades
   I82.890 Embòlia i trombosi d'altres venes especificades, agudes
   I82.891 Embòlia i trombosi d'altres venes especificades, cròniques
 I82.9 Embòlia i trombosi de vena no especificada
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  I82.90 Embòlia i trombosi de vena no especificada, agudes

   Embòlia venosa NE
Trombosi (venosa) NE

  I82.91 Embòlia i trombosi de vena no especificada, cròniques
I83 Venes varicoses d'extremitats inferiors

 Exclou 1: venes varicoses que compliquen el puerperi (O87.4)
venes varicoses que compliquen l'embaràs (O22.0-)

 I83.0 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb úlcera

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

  I83.00 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera
   I83.001 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, cuixa

   I83.002 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera,
panxell

   I83.003 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera,
turmell

   I83.004 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, taló i
part mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, superfície
plantar de la part mitjana del peu

   I83.005 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, altres
parts del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, dit del peu

   I83.008 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera, altres
parts de l'extremitat inferior

   I83.009 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera,
localització no especificada

  I83.01 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera
   I83.011 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, cuixa
   I83.012 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, panxell
   I83.013 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, turmell

   I83.014 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, taló i part
mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, superfície plantar de la
part mitjana del peu

   I83.015 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, altres parts del
peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, dit del peu

   I83.018 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, altres parts de
l'extremitat inferior

   I83.019 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera, localització no
especificada

  I83.02 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera
   I83.021 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, cuixa
   I83.022 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, panxell
   I83.023 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, turmell

   I83.024 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, taló i part
mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, superfície plantar
de la part mitjana del peu

   I83.025 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, altres parts
del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, dit del peu

   I83.028 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, altres parts
d'extremitat inferior
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   I83.029 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera, localització
no especificada

 I83.1 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb inflamació
  Dermatitis d'estasi
  I83.10 Venes varicoses amb inflamació, extremitat inferior no especificada
  I83.11 Venes varicoses amb inflamació, extremitat inferior dreta
  I83.12 Venes varicoses amb inflamació, extremitat inferior esquerra
 I83.2 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb úlcera i inflamació

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la gravetat de l'úlcera (L97.-)

  I83.20 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i inflamació

   I83.201 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, cuixa

   I83.202 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, panxell

   I83.203 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, turmell

   I83.204 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, taló i part mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i inflamació,
superfície plantar de la part mitjana del peu

   I83.205 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, altres parts del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i inflamació,
dit del peu

   I83.208 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, altres parts de l'extremitat inferior

   I83.209 Venes varicoses d'extremitat inferior no especificada amb úlcera i
inflamació, localització no especificada

  I83.21 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació

   I83.211 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
cuixa

   I83.212 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
panxell

   I83.213 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
turmell

   I83.214 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació, taló
i part mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació, superfície
plantar de la part mitjana del peu

   I83.215 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
altres parts del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació, dit del peu

   I83.218 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
altres parts de l'extremitat inferior

   I83.219 Venes varicoses d'extremitat inferior dreta amb úlcera i inflamació,
localització no especificada

  I83.22 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació

   I83.221 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
cuixa

   I83.222 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
panxell

   I83.223 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
turmell
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   I83.224 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
taló i part mitjana del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
superfície plantar de la part mitjana del peu

   I83.225 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
altres parts del peu

    Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació, dit del
peu

   I83.228 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
altres parts de l'extremitat inferior

   I83.229 Venes varicoses d'extremitat inferior esquerra amb úlcera i inflamació,
localització no especificada

 I83.8 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb altres complicacions
  I83.81 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb dolor
   I83.811 Venes varicoses amb dolor, extremitat inferior dreta
   I83.812 Venes varicoses amb dolor, extremitat inferior esquerra
   I83.813 Venes varicoses amb dolor, extremitat inferior, bilateral
   I83.819 Venes varicoses amb dolor, extremitat inferior no especificada
  I83.89 Venes varicoses d'extremitats inferiors amb altres complicacions

   Venes varicoses d'extremitats inferiors amb edema
Venes varicoses d'extremitats inferiors amb tumefacció

   I83.891 Venes varicoses amb altres complicacions, extremitat inferior dreta
   I83.892 Venes varicoses amb altres complicacions, extremitat inferior esquerra
   I83.893 Venes varicoses amb altres complicacions, extremitat inferior, bilateral

   I83.899 Venes varicoses amb altres complicacions, extremitat inferior no
especificada

 I83.9 Venes varicoses asimptomàtiques d'extremitats inferiors

  
Flebèctasi d'extremitats inferiors
Venes varicoses d'extremitats inferiors
Variça d'extremitats inferiors

  I83.90 Venes varicoses asimptomàtiques, extremitat inferior no especificada
   Venes varicoses NE
  I83.91 Venes varicoses asimptomàtiques, extremitat inferior dreta
  I83.92 Venes varicoses asimptomàtiques, extremitat inferior esquerra
  I83.93 Venes varicoses asimptomàtiques, extremitat inferior, bilateral
I85 Varices esofàgiques

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 I85.0 Varices esofàgiques

  Varices esofàgiques idiopàtiques
Varices esofàgiques primàries

  I85.00 Varices esofàgiques, sense hemorràgia
   Varices esofàgiques NE
  I85.01 Varices esofàgiques, amb hemorràgia
 I85.1 Varices esofàgiques secundàries

  

Varices esofàgiques secundàries a hepatopatia alcohòlica
Varices esofàgiques secundàries a cirrosi hepàtica
Varices esofàgiques secundàries a esquistosomosi
Varices esofàgiques secundàries a hepatopatia tòxica

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

  I85.10 Varices esofàgiques secundàries, sense hemorràgia
  I85.11 Varices esofàgiques secundàries, amb hemorràgia
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I86 Venes varicoses d'altres localitzacions
 Exclou 1: venes varicoses de localització no especificada (I83.9-)

 Exclou 2: varices de la retina (H35.0-)
 I86.0 Varices sublinguals
 I86.1 Varices escrotals
  Varicocele
 I86.2 Varices pelvianes
 I86.3 Varices vulvars

  Exclou 1: varices vulvars que compliquen el part i el puerperi (O87.8)
varices vulvars que compliquen l'embaràs (O22.1-)

 I86.4 Varices gàstriques
 I86.8 Venes varicoses d'altres localitzacions especificades
  Úlcera varicosa del septe nasal
I87 Altres trastorns venosos
 I87.0 Síndrome posttrombòtica

  Hipertensió venosa crònica per trombosi venosa profunda
Síndrome postflebítica

  Exclou 1: hipertensió venosa crònica sense trombosi venosa profunda (I87.3-)
  I87.00 Síndrome posttrombòtica sense complicacions
   Síndrome posttrombòtica asimptomàtica

   I87.001 Síndrome posttrombòtica sense complicacions, extremitat inferior
dreta

   I87.002 Síndrome posttrombòtica sense complicacions, extremitat inferior
esquerra

   I87.003 Síndrome posttrombòtica sense complicacions, extremitat inferior,
bilateral

   I87.009 Síndrome posttrombòtica sense complicacions, extremitat no
especificada

    Síndrome posttrombòtica NE
  I87.01 Síndrome posttrombòtica amb úlcera

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la localització i la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I87.011 Síndrome posttrombòtica amb úlcera, extremitat inferior dreta
   I87.012 Síndrome posttrombòtica amb úlcera, extremitat inferior esquerra
   I87.013 Síndrome posttrombòtica amb úlcera, extremitat inferior, bilateral

   I87.019 Síndrome posttrombòtica amb úlcera, extremitat inferior no
especificada

  I87.02 Síndrome posttrombòtica amb inflamació
   I87.021 Síndrome posttrombòtica amb inflamació, extremitat inferior dreta
   I87.022 Síndrome posttrombòtica amb inflamació, extremitat inferior esquerra
   I87.023 Síndrome posttrombòtica amb inflamació, extremitat inferior, bilateral

   I87.029 Síndrome posttrombòtica amb inflamació, extremitat inferior no
especificada

  I87.03 Síndrome posttrombòtica amb úlcera i inflamació

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la localització i la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I87.031 Síndrome posttrombòtica amb úlcera i inflamació, extremitat inferior
dreta

   I87.032 Síndrome posttrombòtica amb úlcera i inflamació, extremitat inferior
esquerra

   I87.033 Síndrome posttrombòtica amb úlcera i inflamació, extremitat inferior,
bilateral
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   I87.039 Síndrome posttrombòtica amb úlcera i inflamació, extremitat inferior no
especificada

  I87.09 Síndrome posttrombòtica amb altres complicacions

   I87.091 Síndrome posttrombòtica amb altres complicacions, extremitat inferior
dreta

   I87.092 Síndrome posttrombòtica amb altres complicacions, extremitat inferior
esquerra

   I87.093 Síndrome posttrombòtica amb altres complicacions, extremitat inferior,
bilateral

   I87.099 Síndrome posttrombòtica amb altres complicacions, extremitat inferior
no especificada

 I87.1 Compressió venosa

  Estenosi venosa
Síndrome de vena cava (inferior) (superior)

  Exclou 2: compressió de la vena pulmonar (I28.8)
 I87.2 Insuficiència venosa (crònica) (perifèrica)
  Dermatitis d'estasi

  Exclou 1: dermatitis d'estasi amb venes varicoses d'extremitats inferiors (I83.1-, I83.2-)
 I87.3 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica)
  Edema d'estasi

  Exclou 1: hipertensió venosa crònica per trombosi venosa profunda (I87.0-)
venes varicoses d'extremitats inferiors (I83.-)

  I87.30 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) sense complicacions
   Hipertensió venosa crònica asimptomàtica (idiopàtica)

   I87.301 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) sense complicacions,
extremitat inferior dreta

   I87.302 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) sense complicacions,
extremitat inferior esquerra

   I87.303 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) sense complicacions,
extremitat inferior, bilateral

   I87.309 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) sense complicacions,
extremitat inferior no especificada

    Hipertensió venosa crònica NE
  I87.31 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la localització i la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I87.311 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera, extremitat inferior
dreta

   I87.312 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera, extremitat inferior
esquerra

   I87.313 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera, extremitat inferior,
bilateral

   I87.319 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera, extremitat inferior
no especificada

  I87.32 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb inflamació

   I87.321 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb inflamació, extremitat
inferior dreta

   I87.322 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb inflamació, extremitat
inferior esquerra

   I87.323 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb inflamació, extremitat
inferior, bilateral

   I87.329 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb inflamació, extremitat
inferior no especificada

  I87.33 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera i inflamació
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la localització i la gravetat de l'úlcera (L97.-)

   I87.331 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera i inflamació,
extremitat inferior dreta

   I87.332 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera i inflamació,
extremitat inferior esquerra

   I87.333 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera i inflamació,
extremitat inferior, bilateral

   I87.339 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb úlcera i inflamació,
extremitat inferior no especificada

  I87.39 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb altres complicacions

   I87.391 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb altres complicacions,
extremitat inferior dreta

   I87.392 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb altres complicacions,
extremitat inferior esquerra

   I87.393 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb altres complicacions,
extremitat inferior, bilateral

   I87.399 Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) amb altres complicacions,
extremitat inferior no especificada

 I87.8 Altres trastorns venosos especificats

  Fleboesclerosi
Venofibrosi

 I87.9 Trastorn venós no especificat
I88 Limfadenitis inespecífica

 

Exclou 1: adenopatia NE (R59.-)
limfadenitis aguda, excepte mesentèrica (L04.-)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca limfadenopatia
generalitzada (B20)

 I88.0 Limfadenitis mesentèrica inespecífica
  Limfadenitis mesentèrica (aguda) (crònica)
 I88.1 Limfadenitis crònica, excepte mesentèrica

  Adenitis
Limfadenitis

 I88.8 Altres tipus de limfadenitis inespecífica
 I88.9 Limfadenitis inespecífica, sense especificar
  Limfadenitis NE
I89 Altres trastorns no infecciosos de vasos limfàtics i ganglis limfàtics

 

Exclou 1: adenopatia NE (R59.-)
limfoedema hereditari (Q82.0)
quilocele de túnica vaginal (no filarial) NE (N50.89)
quilocele filarial (B74.-)

 I89.0 Limfoedema no classificat a cap altre lloc

  

Elefantiasi (no filarial) NE
Limfangièctasi
Obliteració de vasos limfàtics
Limfoedema precoç
Limfoedema secundari

  Exclou 1: limfoedema postmastectomia (I97.2)
 I89.1 Limfangitis

  
Limfangitis crònica
Limfangitis NE
Limfangitis subaguda

  Exclou 1: limfangitis aguda (L03.-)
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 I89.8 Altres trastorns no infecciosos especificats de vasos limfàtics i ganglis limfàtics

  

Quilocele (no filarial)
Ascites quilosa
Quist quilós
Reticulosi lipomelanòtica
Fístula de gangli o vas limfàtic
Infart de gangli o vas limfàtic
Ruptura de gangli o vas limfàtic

 I89.9 Trastorn no infecciós de vasos limfàtics i ganglis limfàtics no especificat
  Malaltia dels vasos limfàtics NE
Altres trastorns i trastorns no especificats de l'aparell circulatori (I95-I99)
I95 Hipotensió

 
Exclou 1: col·lapse cardiovascular (R57.9)

lectura de tensió arterial baixa no específica NE (R03.1)
síndrome d'hipotensió materna (O26.5-)

 I95.0 Hipotensió idiopàtica
 I95.1 Hipotensió ortostàtica
  Hipotensió postural

  Exclou 1: hipotensió ortostàtica induïda per fàrmacs (I95.2)
hipotensió ortostàtica neurogènica [Shy-Drager] (G90.3)

 I95.2 Hipotensió induïda per fàrmacs
  Hipotensió ortostàtica induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 I95.3 Hipotensió d'hemodiàlisi
  Hipotensió durant la diàlisi
 I95.8 Altres tipus d'hipotensió
  I95.81 Hipotensió postprocedimental
  I95.89 Altres tipus d'hipotensió
   Hipotensió crònica
 I95.9 Hipotensió no especificada
I96 Gangrena no classificada a cap altre lloc
 Cel·lulitis gangrenosa

 

Exclou 1: gangrena de determinades localitzacions especificades —v. l'índex alfabètic
gangrena en altres tipus de malaltia vascular perifèrica (I73.-)
gangrena en ateroesclerosi d'artèries nadiues de les extremitats (I70.26)
gangrena en hèrnia (K40.1, K40.4, K41.1, K41.4, K42.1, K43.1-, K44.1, K45.1, K46.1)
gangrena gasosa (A48.0)
piodèrmia gangrenosa (L88)

 Exclou 2: gangrena en diabetis mellitus (E08-E13 amb .52)

I97 Complicacions i trastorns de l'aparell circulatori intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap
altre lloc

 Exclou 2: xoc postprocedimental (T81.1-)
 I97.0 Síndrome postcardiotomia
 I97.1 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca postprocedimental

  Exclou 2: alteracions funcionals cardíaques intraoperatòries (I97.7-)
insuficiència pulmonar aguda consecutiva a cirurgia toràcica (J95.1)

  I97.11 Insuficiència cardíaca postprocedimental

   I97.110 Insuficiència cardíaca postprocedimental, consecutiva a cirurgia
cardíaca

   I97.111 Insuficiència cardíaca postprocedimental, consecutiva a altres tipus de
cirurgia

  I97.12 Aturada cardíaca postprocedimental
   I97.120 Aturada cardíaca postprocedimental, consecutiva a cirurgia cardíaca
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  I97.13 Fallida cardíaca postprocedimental

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la fallida cardíaca (I50.-)

   I97.130 Fallida cardíaca postprocedimental, consecutiva a cirurgia cardíaca

   I97.131 Fallida cardíaca postprocedimental, consecutiva a altres tipus de
cirurgia

  I97.19 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca postprocedimental

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

   I97.190 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca postprocedimental,
consecutiva a cirurgia cardíaca

    
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, en el cas de l'infart de miocardi de tipus 4 o
de tipus 5, per a especificar el trastorn de forma més
exhaustiva

   I97.191 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca postprocedimental,
consecutiva a altres tipus de cirurgia

 I97.2 Síndrome de limfoedema postmastectomia

  Elefantiasi per mastectomia
Obliteració dels vasos limfàtics

 I97.3 Hipertensió postprocedimental

 I97.4 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori que
compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori causats per punció o laceració accidentals durant un procediment (I97.5-)

  Exclou 2: hemorràgia cerebrovascular intraoperatòria que complica un procediment (G97.3-)

  I97.41 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori que compliquen un procediment de l'aparell circulatori

   I97.410 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de
l'aparell circulatori, que compliquen un cateterisme cardíac

   I97.411 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de
l'aparell circulatori, que compliquen una derivació cardíaca

   I97.418
Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de
l'aparell circulatori, que compliquen altres procediments de l'aparell
circulatori

  I97.42 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori que compliquen altres procediments

 I97.5 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori durant un
procediment

  Exclou 2: punció o laceració accidentals de cervell durant un procediment (G97.4-)

  I97.51 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori
durant un procediment de l'aparell circulatori

  I97.52 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori
durant altres procediments

 I97.6 Hemorràgia, hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutius a un procediment

  Exclou 2: hemorràgia cerebrovascular postprocedimental que complica un procediment
(G97.5-)

  I97.61 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori
consecutiva a un procediment de l'aparell circulatori

   I97.610 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiva a un cateterisme cardíac

   I97.611 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiva a una derivació cardíaca
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  I97.62 Hemorràgia, hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura de
l'aparell circulatori consecutius a un altre procediment

   I97.620 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiva a un altre procediment

   I97.621 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un altre procediment

   I97.622 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un altre procediment

  I97.63 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori
consecutiu a un procediment de l'aparell circulatori

   I97.630 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un cateterisme cardíac

   I97.631 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a una derivació cardíaca

   I97.638 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un altre procediment de l'aparell circulatori

  I97.64 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell circulatori
consecutiu a un procediment de l'aparell circulatori

   I97.640 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un cateterisme cardíac

   I97.641 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a una derivació cardíaca

   I97.648 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
circulatori consecutiu a un altre procediment de l'aparell circulatori

 I97.7 Alteracions funcionals cardíaques intraoperatòries

  Exclou 2: alteracions funcionals cardíaques postprocedimentals (I97.1-)
insuficiència pulmonar aguda consecutiva a cirurgia toràcica (J95.1)

  I97.71 Aturada cardíaca intraoperatòria
   I97.710 Aturada cardíaca intraoperatòria, durant cirurgia cardíaca
   I97.711 Aturada cardíaca intraoperatòria, durant altres tipus de cirurgia
  I97.79 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca intraoperatòria

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

   I97.790 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca intraoperatòria, durant
cirurgia cardíaca

   I97.791 Altres tipus d'alteració funcional cardíaca intraoperatòria, durant altres
tipus de cirurgia

 I97.8 Altres complicacions i trastorns de l'aparell circulatori intraoperatoris i postprocedimentals no
classificats a cap altre lloc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

  I97.81 Infart cerebrovascular intraoperatori
   I97.810 Infart cerebrovascular intraoperatori, durant cirurgia cardíaca
   I97.811 Infart cerebrovascular intraoperatori durant altres tipus de cirurgia
  I97.82 Infart cerebrovascular postprocedimental

   I97.820 Infart cerebrovascular postprocedimental, consecutiu a cirurgia
cardíaca

   I97.821 Infart cerebrovascular postprocedimental, consecutiu a altres tipus de
cirurgia

  I97.88 Altres complicacions intraoperatòries de l'aparell circulatori no classificades a cap
altre lloc

  I97.89 Altres complicacions i trastorns de l'aparell circulatori postprocedimentals no
classificats a cap altre lloc

I99 Altres trastorns i trastorns no especificats de l'aparell circulatori
 I99.8 Altres trastorns de l'aparell circulatori
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 I99.9 Trastorn de l'aparell circulatori no especificat
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Capítol 10
Malalties de l'aparell respiratori (J00-J99)
Nota: Quan s'indica que una afecció respiratòria es produeix en més d'una localització i no s'indexa de forma específica,
classifiqueu-la a la localització anatòmica situada més avall (p. ex. traqueobronquitis a bronquitis al codi J40)
Empreu un codi addicional: codi, si escau, per a identificar:
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)
dependència del tabac (F17.-)
consum de tabac (Z72.0)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
inhalació de fum (T59.81-)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
J00-J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes
J09-J18 Grip i pneumònia
J20-J22 Altres infeccions agudes de les vies respiratòries baixes
J30-J39 Altres malalties de vies respiratòries altes
J40-J47 Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes
J60-J70 Malalties pulmonars causades per agents externs
J80-J84 Altres malalties respiratòries que afecten principalment l'interstici pulmonar
J85-J86 Afeccions supuratives i necròtiques de les vies respiratòries baixes
J90-J94 Altres malalties de la pleura
J95 Complicacions i trastorns de l'aparell respiratori intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap altre lloc
J96-J99 Altres malalties de l'aparell respiratori
Infeccions agudes de les vies respiratòries altes (J00-J06)
Exclou 1: malaltia pulmonar obstructiva crònica amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes (J44.0)
J00 Rinofaringitis aguda [refredat comú]

 

Rinitis aguda
Coriza (aguda)
Rinofaringitis infecciosa NE
Rinitis infecciosa
Catarro nasal agut
Rinofaringitis NE

 

Exclou 1: faringitis aguda (J02.-)
faringitis NE (J02.9)
mal de coll agut NE (J02.9)
mal de coll NE (J02.9)
rinitis NE (J31.0)
virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1)

 

Exclou 2: faringitis crònica (J31.2)
mal de coll crònic (J31.2)
rinitis al·lèrgica (J30.1-J30.9)
rinitis crònica (J31.0)
rinitis vasomotora (J30.0)
rinofaringitis crònica (J31.1)

456



J01 Sinusitis aguda

 

Inclou: abscés agut del si
empiema agut del si
infecció aguda del si
inflamació aguda del si
supuració aguda del si

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: sinusitis NE (J32.9)

 Exclou 2: sinusitis crònica (J32.0-J32.8)
 J01.0 Sinusitis maxil·lar aguda
  Antritis aguda
  J01.00 Sinusitis maxil·lar aguda no especificada
  J01.01 Sinusitis maxil·lar recurrent aguda
 J01.1 Sinusitis frontal aguda
  J01.10 Sinusitis frontal aguda no especificada
  J01.11 Sinusitis frontal recurrent aguda
 J01.2 Sinusitis etmoidal aguda
  J01.20 Sinusitis etmoidal aguda no especificada
  J01.21 Sinusitis etmoidal recurrent aguda
 J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda
  J01.30 Sinusitis esfenoidal aguda no especificada
  J01.31 Sinusitis esfenoidal recurrent aguda
 J01.4 Pansinusitis aguda
  J01.40 Pansinusitis aguda no especificada
  J01.41 Pansinusitis recurrent aguda
 J01.8 Altres tipus de sinusitis aguda
  J01.80 Altres tipus de sinusitis aguda
   Sinusitis aguda que afecta més d'un si, excepte pansinusitis
  J01.81 Altres tipus de sinusitis recurrent aguda
   Sinusitis aguda recurrent que afecta més d'un si, excepte pansinusitis
 J01.9 Sinusitis aguda no especificada
  J01.90 Sinusitis aguda no especificada
  J01.91 Sinusitis recurrent aguda no especificada
J02 Faringitis aguda
 Inclou: mal de coll agut

 

Exclou 1: abscés faringi (J39.1)
abscés periamigdalí (J36)
abscés retrofaringi (J39.0)
laringofaringitis aguda (J06.0)

 Exclou 2: faringitis crònica (J31.2)
 J02.0 Faringitis estreptocòccica

  Faringitis sèptica
Amigdalitis estreptocòccica

  Exclou 2: febre escarlatina (A38.-)
 J02.8 Faringitis aguda causada per altres microorganismes especificats

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  

Exclou 1: faringitis aguda causada per coxsackievirus (B08.5)
faringitis aguda causada per gonococs (A54.5)
faringitis aguda causada per mononucleosi infecciosa (B27.-)
faringitis aguda causada per virus de l'herpes simple (B00.2)
faringitis vesicular per enterovirus (B08.5)
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 J02.9 Faringitis aguda no especificada

  

Faringitis gangrenosa (aguda)
Faringitis infecciosa (aguda) NE
Faringitis (aguda) NE
Mal de coll (agut) NE
Faringitis supurativa (aguda)
Faringitis ulcerosa (aguda)

  Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1)
J03 Amigdalitis aguda

 

Exclou 1: abscés periamigdalí (J36)
amigdalitis estreptocòccica (J02.0)
hipertròfia amigdalina (J35.1)
mal de coll agut (J02.-)
mal de coll NE (J02.9)

 Exclou 2: amigdalitis crònica (J35.0)
 J03.0 Amigdalitis estreptocòccica
  J03.00 Amigdalitis estreptocòccica aguda no especificada
  J03.01 Amigdalitis estreptocòccica recurrent aguda
 J03.8 Amigdalitis aguda causada per altres microorganismes especificats

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  

Exclou 1: amigdalitis de Vincent (A69.1)
amigdalitis diftèrica (A36.0)
amigdalitis estreptocòccica (J03.0)
amigdalitis tuberculosa (A15.8)
faringoamigdalitis per herpesvirus (B00.2)

  J03.80 Amigdalitis aguda causada per altres microorganismes especificats
  J03.81 Amigdalitis recurrent aguda causada per altres microorganismes especificats
 J03.9 Amigdalitis aguda no especificada

  

Amigdalitis fol·licular (aguda)
Amigdalitis gangrenosa (aguda)
Amigdalitis infecciosa (aguda)
Amigdalitis (aguda) NE
Amigdalitis ulcerosa (aguda)

  Exclou 1: virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1)
  J03.90 Amigdalitis aguda no especificada
  J03.91 Amigdalitis recurrent aguda no especificada
J04 Laringitis i traqueïtis agudes

 

Codifiqueu
també:

la grip, si és present, com ara:
grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions respiratòries (J10.1)
grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2)
grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions respiratòries (J11.1)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: laringitis obstructiva [crup] i epiglotitis agudes (J05.-)

 Exclou 2: laringisme (estridulós) (J38.5)
 J04.0 Laringitis aguda

  

Laringitis edematosa (aguda)
Laringitis (aguda) NE
Laringitis subglòtica (aguda)
Laringitis supurativa (aguda)
Laringitis ulcerosa (aguda)

  Exclou 1: laringitis obstructiva aguda (J05.0)

  Exclou 2: laringitis crònica (J37.0)

458



 J04.1 Traqueïtis aguda

  
Traqueïtis vírica aguda
Traqueïtis catarral (aguda)
Traqueïtis (aguda) NE

  Exclou 2: traqueïtis crònica (J42)
  J04.10 Traqueïtis aguda, sense obstrucció
  J04.11 Traqueïtis aguda, amb obstrucció
 J04.2 Laringotraqueïtis aguda

  Laringotraqueïtis NE
Traqueïtis (aguda) amb laringitis (aguda)

  Exclou 1: laringotraqueïtis obstructiva aguda (J05.0)

  Exclou 2: laringotraqueïtis crònica (J37.1)
 J04.3 Supraglotitis no especificada
  J04.30 Supraglotitis no especificada, sense obstrucció
  J04.31 Supraglotitis no especificada, amb obstrucció
J05 Laringitis obstructiva [crup] i epiglotitis agudes

 

Codifiqueu
també:

la grip, si és present, com ara:
grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions respiratòries (J10.1)
grip causada per nou virus identificat de la grip A amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2)
grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions respiratòries (J11.1)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 J05.0 Laringitis obstructiva aguda [crup]

  Laringitis obstructiva (aguda) NE
Laringotraqueïtis obstructiva NE

 J05.1 Epiglotitis aguda
  Exclou 2: epiglotitis crònica (J37.0)
  J05.10 Epiglotitis aguda, sense obstrucció
   Epiglotitis NE
  J05.11 Epiglotitis aguda, amb obstrucció
J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple i de localització no especificada

 
Exclou 1: faringitis estreptocòccica (J02.0)

infecció respiratòria aguda NE (J22)
virus de la grip amb altres manifestacions respiratòries (J09.X2, J10.1, J11.1)

 J06.0 Laringofaringitis aguda
 J06.9 Infecció aguda no especificada de les vies respiratòries altes

  Malaltia aguda de les vies respiratòries altes
Infecció de les vies respiratòries altes NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós, si es coneix, com ara:
virus respiratori sincicial (VRS) (B97.4)

Grip i pneumònia (J09-J18)
Exclou 2: pneumònia al·lèrgica o eosinofílica (J82)

pneumònia associada amb ventilador (J95.851)
pneumònia causada per sòlids i líquids (J69.-)
pneumònia congènita (P23.9)
pneumònia de meconi (P24.01)
pneumònia per aspiració NE (J69.0)
pneumònia per aspiració neonatal (P24.-)
pneumònia per lípids (J69.1)
pneumònia reumàtica (I00)
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J09 Grip causada per certs virus de la grip identificats

 

Exclou 1: grip A (H1N1) (J10.-)
grip causada per altres virus de la grip identificats (J10.-)
grip causada per virus de la grip no identificats (J11.-)
grip estacional causada per altres virus de la grip identificats (J10.-)
grip estacional causada per virus de la grip no identificats (J11.-)

 J09.X Grip causada per nou virus identificat de la grip A

  

Grip aviària
Influença aviària
Grip A(H5N1)
Grip d'un altre origen animal, que no sigui aviari ni porcí
Virus de la grip porcina (virus que normalment causen infeccions en els porcs)

  J09.X1 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, amb pneumònia

   
Codifiqueu
també:

si escau, qualsevol associació amb:
abscés pulmonar (J85.1)
altres tipus especificats de pneumònia

  J09.X2 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, amb altres manifestacions
respiratòries

   

Grip causada per nou virus identificat de la grip A NE
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb laringitis
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb faringitis
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb símptomes en les vies respiratòries
altes

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a qualsevol associació amb:
embassament pleural (J91.8)
sinusitis (J01.-)

  J09.X3 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, amb manifestacions
gastrointestinals

   Gastroenteritis per grip causada per nou virus identificat de la grip A

   Exclou 1: «grip intestinal» [gastroenteritis vírica] (A08.-)
  J09.X9 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, amb altres manifestacions

   
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb encefalopatia
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb miocarditis
Grip causada per nou virus identificat de la grip A amb otitis mitjana

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la manifestació

J10 Grip causada per altres virus de la grip identificats

 
Inclou: grip A (no nova)

grip B
grip C

 
Exclou 1: grip causada pel virus de la grip aviària (J09.X-)

grip causada per la grip porcina (J09.X-)
grip causada per virus de la grip no identificat (J11.-)

 J10.0 Grip causada per altres virus de la grip identificats amb pneumònia

  Codifiqueu
també:

l'abscés pulmonar associat, si escau (J85.1)

  J10.00 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb pneumònia de tipus no
especificat

  J10.01 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb pneumònia causada pels
altres mateixos virus de la grip identificats

  J10.08 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb altres tipus especificats de
pneumònia

   Codifiqueu
també:

altres tipus especificats de pneumònia
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 J10.1 Grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions respiratòries

  

Grip causada per altres virus de la grip identificats NE
Grip causada per altres virus de la grip identificats amb laringitis
Grip causada per altres virus de la grip identificats amb faringitis
Grip causada per altres virus de la grip identificats amb símptomes en les vies respiratòries altes

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a embassament pleural associat, si escau (J91.8)
codi per a sinusitis associada, si escau (J01.-)

 J10.2 Grip causada per altres virus de la grip identificats amb manifestacions gastrointestinals
  Gastroenteritis per grip causada per altres virus de la grip identificats

  Exclou 1: «grip intestinal» [gastroenteritis vírica] (A08.-)
 J10.8 Grip causada per altres virus de la grip identificats amb altres manifestacions
  J10.81 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb encefalopatia
  J10.82 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb miocarditis
  J10.83 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb otitis mitjana

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  J10.89 Grip causada per altres virus de la grip identificats, amb altres manifestacions

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les manifestacions

J11 Grip causada per virus de la grip no identificats
 J11.0 Grip causada per virus de la grip no identificats amb pneumònia

  Codifiqueu
també:

l'abscés pulmonar associat, si escau (J85.1)

  J11.00 Grip causada per virus de la grip no identificats amb pneumònia, tipus no
especificat

   Grip amb pneumònia NE
  J11.08 Grip causada per virus de la grip no identificats amb pneumònia, tipus especificat

   Codifiqueu
també:

altres tipus especificats de pneumònia

 J11.1 Grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions respiratòries

  

Grip NE
Laringitis gripal NE
Faringitis gripal NE
Grip amb símptomes en les vies respiratòries altes NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a embassament pleural associat, si escau (J91.8)
codi per a sinusitis associada, si escau (J01.-)

 J11.2 Grip causada per virus de la grip no identificats amb manifestacions gastrointestinals
  Gastroenteritis per grip NE

  Exclou 1: «grip intestinal» [gastroenteritis vírica] (A08.-)
 J11.8 Grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions
  J11.81 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb encefalopatia
   Encefalopatia gripal NE
  J11.82 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb miocarditis
   Miocarditis gripal NE
  J11.83 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb otitis mitjana
   Otitis mitjana gripal NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol membrana timpànica perforada associada (H72.-)

  J11.89 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb altres manifestacions
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les manifestacions

J12 Pneumònia vírica no classificada a cap altre lloc
 Inclou: broncopneumònia causada per virus, excepte virus de la grip

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 Codifiqueu
també:

l'abscés associat, si escau (J85.1)

 

Exclou 1: pneumònia congènita (P23.0)
pneumònia intersticial NE (J84.9)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant el puerperi (O89.0)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.0)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs (O29)
pneumònia per aspiració causada per sòlids i líquids (J69.-)
pneumònia per aspiració NE (J69.0)
pneumònia per aspiració neonatal (P24.-)
pneumònia per lípids (J69.1)
pneumonitis rubeolar congènita (P35.0)

 J12.0 Pneumònia per adenovirus
 J12.1 Pneumònia pel virus respiratori sincicial
  Pneumònia pel VRS
 J12.2 Pneumònia pel virus de la parainfluença
 J12.3 Pneumònia pel metapneumovirus humà
 J12.8 Altres tipus de pneumònia vírica

  J12.81 Pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu
(SARS)

   Síndrome respiratòria aguda greu NE
  J12.82 Pneumònia causada per malaltia del coronavirus 2019

   Pneumònia causada pel nou coronavirus 2019 (SARS-CoV-2)
Pneumònia causada per COVID-19

   Codifiqueu
primer:

COVID-19 (U07.1)

  J12.89 Altres tipus de pneumònia vírica
 J12.9 Pneumònia vírica no especificada
J13 Pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae
 Broncopneumònia causada per S. pneumoniae

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 Codifiqueu
també:

l'abscés associat, si escau (J85.1)

 
Exclou 1: pneumònia causada per altres estreptococs (J15.3-J15.4)

pneumònia congènita causada per S. pneumoniae (P23.6)
pneumònia lobar causada per microorganismes no especificats (J18.1)

J14 Pneumònia causada per Haemophilus influenzae
 Broncopneumònia causada per H. influenzae

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 Codifiqueu
també:

l'abscés associat, si escau (J85.1)

 Exclou 1: pneumònia congènita causada per H. influenzae (P23.6)
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J15 Pneumònia bacteriana no classificada a cap altre lloc
 Inclou: broncopneumònia causada per bacteris, excepte S. pneumoniae i H. influenzae

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 Codifiqueu
també:

l'abscés associat, si escau (J85.1)

 

Exclou 1: malaltia dels legionaris (A48.1)
pneumònia causada per clamídies (J16.0)
pneumònia congènita (P23.-)
pneumònia espiroquetal (A69.8)

 J15.0 Pneumònia causada per Klebsiella pneumoniae
 J15.1 Pneumònia causada per Pseudomonas
 J15.2 Pneumònia causada per Staphylococcus
  J15.20 Pneumònia causada per Staphylococcus no especificat
  J15.21 Pneumònia causada per Staphylococcus aureus

   J15.211 Pneumònia causada per Staphylococcus aureus sensible a la
meticil·lina

    Pneumònia causada per MSSA
Pneumònia causada per Staphylococcus aureus NE

   J15.212 Pneumònia causada per Staphylococcus aureus resistent a la
meticil·lina

  J15.29 Pneumònia causada per altres Staphylococcus
 J15.3 Pneumònia causada per estreptococs, grup B
 J15.4 Pneumònia causada per altres estreptococs

  Exclou 1: pneumònia causada per estreptococs, grup B (J15.3)
pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae (J13)

 J15.5 Pneumònia causada per Escherichia coli
 J15.6 Pneumònia causada per altres bacteris gramnegatius

  Pneumònia causada per altres bacteris gramnegatius aerobis
Pneumònia causada per Serratia marcescens

 J15.7 Pneumònia causada per Mycoplasma pneumoniae
 J15.8 Pneumònia causada per altres bacteris especificats
 J15.9 Pneumònia bacteriana no especificada
  Pneumònia causada per bacteris grampositius
J16 Pneumònia causada per altres microorganismes infecciosos no classificada a cap altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 Codifiqueu
també:

l'abscés associat, si escau (J85.1)

 

Exclou 1: ornitosi (A70)
pneumocistosi (B59)
pneumònia congènita (P23.-)
pneumònia NE (J18.9)

 J16.0 Pneumònia causada per clamídies
 J16.8 Pneumònia causada per altres microorganismes infecciosos especificats
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J17 Pneumònia en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
febre Q (A78)
febre reumàtica (I00)

 

Exclou 1: febre tifoide amb pneumònia (A01.03)
infecció espiroquetal NCAL amb pneumònia (A69.8)
pneumocistosi (B59)
pneumònia causada per clamídies (J16.0)
pneumònia causada per Pneumocystis carinii (B59)
pneumònia causada per Pneumocystis jirovecii (B59)
pneumònia causada per salmonel·les (A02.22)
pneumònia en actinomicosi (A42.0)
pneumònia en ascariosi (B77.81)
pneumònia en aspergil·losi (B44.0-B44.1)
pneumònia en carboncle (A22.1)
pneumònia en coccidioidomicosi (B38.0-B38.2)
pneumònia en malaltia per citomegalovirus (B25.0)
pneumònia en toxoplasmosi (B58.3)
pneumònia per Candida (B37.1)
pneumònia per gonorrea (A54.84)
pneumònia per histoplasmosi (B39.0-B39.2)
pneumònia per nocardiosi (A43.0)
pneumònia per rubèola (B06.81)
pneumònia per tularèmia (A21.2)
pneumònia per varicel·la (B01.2)
pneumònia per xarampió (B05.2)
tos ferina amb pneumònia (A37 amb cinquè caràcter 1)

J18 Pneumònia causada per microorganismes no especificats

 Codifiqueu
primer:

la grip associada, si escau (J09.X1, J10.0-, J11.0-)

 

Exclou 1: abscés pulmonar amb pneumònia (J85.1)
pneumònia congènita (P23.0)
pneumònia intersticial NE (J84.9)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant el puerperi (O89.0)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.0)
pneumònia per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs (O29)
pneumònia per aspiració causada per sòlids i líquids (J69.-)
pneumònia per aspiració NE (J69.0)
pneumònia per aspiració neonatal (P24.-)
pneumònia per lípids (J69.1)
pneumonitis causada per agents externs (J67-J70)
pneumonitis intersticial habitual (J84.178)
pneumonitis per inhalació d'emanacions i vapors (J68.0)
trastorn pulmonar intersticial induït per fàrmacs (J70.2-J70.4)

 J18.0 Broncopneumònia causada per microorganismes no especificats

  Exclou 1: broncopneumònia hipostàtica (J18.2)
pneumònia per lípids (J69.1)

  Exclou 2: bronquiolitis aguda (J21.-)
bronquiolitis crònica (J44.9)

 J18.1 Pneumònia lobar causada per microorganismes no especificats
 J18.2 Pneumònia hipostàtica causada per microorganismes no especificats

  Broncopneumònia hipostàtica
Pneumònia passiva

 J18.8 Altres tipus de pneumònia causada per microorganismes no especificats
 J18.9 Pneumònia causada per microorganismes no especificats
Altres infeccions agudes de les vies respiratòries baixes (J20-J22)
Exclou 2: malaltia pulmonar obstructiva crònica amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes (J44.0)
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J20 Bronquitis aguda

 

Inclou: bronquitis aguda i subaguda (amb) broncoespasme
bronquitis aguda i subaguda (amb) traqueïtis
bronquitis aguda i subaguda (amb) traqueobronquitis aguda
bronquitis fibrinosa aguda i subaguda
bronquitis membranosa aguda i subaguda
bronquitis purulenta aguda i subaguda
bronquitis sèptica aguda i subaguda

 Exclou 1: bronquitis NE (J40)
traqueobronquitis NE (J40)

 

Exclou 2: bronquitis aguda amb asma obstructiva crònica (J44.0)
bronquitis aguda amb bronquièctasi (J47.0)
bronquitis aguda amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (J44.0)
bronquitis al·lèrgica NE (J45.909-)
bronquitis crònica NE (J42)
bronquitis mucopurulenta crònica (J41.1)
bronquitis obstructiva crònica (J44.-)
bronquitis per inhalació de substàncies químiques, emanacions i vapors (J68.0)
bronquitis simple crònica (J41.0)
traqueobronquitis crònica (J42)
traqueobronquitis obstructiva crònica (J44.-)

 J20.0 Bronquitis aguda causada per Mycoplasma pneumoniae
 J20.1 Bronquitis aguda causada per Haemophilus influenzae
 J20.2 Bronquitis aguda causada per estreptococs
 J20.3 Bronquitis aguda causada per coxsackievirus
 J20.4 Bronquitis aguda causada pel virus de la parainfluença
 J20.5 Bronquitis aguda causada pel virus respiratori sincicial
  Bronquitis aguda causada pel VRS
 J20.6 Bronquitis aguda causada per rinovirus
 J20.7 Bronquitis aguda causada per echovirus
 J20.8 Bronquitis aguda causada per altres microorganismes especificats
 J20.9 Bronquitis aguda no especificada
J21 Bronquiolitis aguda
 Inclou: bronquiolitis aguda amb broncoespasme

 Exclou 2: malaltia pulmonar per bronquiolitis intersticial respiratòria (J84.115)
 J21.0 Bronquiolitis aguda causada pel virus respiratori sincicial
  Bronquiolitis aguda causada pel VRS
 J21.1 Bronquiolitis aguda causada pel metapneumovirus humà
 J21.8 Bronquiolitis aguda causada per altres microorganismes especificats
 J21.9 Bronquiolitis aguda no especificada
  Bronquiolitis (aguda)

  Exclou 1: bronquiolitis crònica (J44.-)
J22 Infecció aguda no especificada de les vies respiratòries baixes
 Infecció aguda de les vies respiratòries (baixes) NE
 Exclou 1: infecció (aguda) de les vies respiratòries altes (J06.9)
Altres malalties de vies respiratòries altes (J30-J39)
J30 Rinitis vasomotora i al·lèrgica
 Inclou: rinorrea espasmòdica

 Exclou 1: rinitis al·lèrgica amb asma (bronquial) (J45.909)
rinitis NE (J31.0)

 J30.0 Rinitis vasomotora
 J30.1 Rinitis al·lèrgica causada per pol·len

  
Al·lèrgia NE causada per pol·len
Febre del fenc
Pol·linosi

 J30.2 Altres tipus de rinitis al·lèrgica estacional
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 J30.5 Rinitis al·lèrgica causada per aliments
 J30.8 Altres tipus de rinitis al·lèrgica
  J30.81 Rinitis al·lèrgica causada per pèl i caspa d'animals (gat) (gos)
  J30.89 Altres tipus de rinitis al·lèrgica
   Rinitis al·lèrgica perenne
 J30.9 Rinitis al·lèrgica no especificada
J31 Rinitis, rinofaringitis i faringitis cròniques

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 J31.0 Rinitis crònica

  

Rinitis atròfica (crònica)
Rinitis granulomatosa (crònica)
Rinitis hipertròfica (crònica)
Rinitis obstructiva (crònica)
Ozena
Rinitis purulenta (crònica)
Rinitis (crònica) NE
Rinitis ulcerosa (crònica)

  Exclou 1: rinitis al·lèrgica (J30.1-J30.9)
rinitis vasomotora (J30.0)

 J31.1 Rinofaringitis crònica
  Exclou 2: rinofaringitis aguda (J00)
 J31.2 Faringitis crònica

  

Mal de coll crònic
Faringitis atròfica (crònica)
Faringitis granulosa (crònica)
Faringitis hipertròfica (crònica)

  Exclou 2: faringitis aguda (J02.9)
J32 Sinusitis crònica

 

Inclou: abscés sinusal
empiema sinusal
infecció sinusal
supuració sinusal

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
agent infecciós (B95-B97)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 2: sinusitis aguda (J01.-)
 J32.0 Sinusitis maxil·lar crònica

  Antritis (crònica)
Sinusitis maxil·lar NE

 J32.1 Sinusitis frontal crònica
  Sinusitis frontal NE
 J32.2 Sinusitis etmoidal crònica
  Sinusitis etmoidal NE

  Exclou 1: etmoïditis de Woakes (J33.1)
 J32.3 Sinusitis esfenoidal crònica
  Sinusitis esfenoidal NE
 J32.4 Pansinusitis crònica
  Pansinusitis NE
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 J32.8 Altres tipus de sinusitis crònica
  Sinusitis (crònica) que afecta més d'un si, excepte pansinusitis
 J32.9 Sinusitis crònica no especificada
  Sinusitis (crònica) NE
J33 Pòlip nasal

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: pòlips adenomatosos (D14.0)
 J33.0 Pòlip de cavitat nasal

  Pòlip de les coanes
Pòlip rinofaringi

 J33.1 Degeneració sinusal polipoide
  Síndrome o etmoïditis de Woakes
 J33.8 Altres tipus de pòlip sinusal

  

Pòlip sinusal accessori
Pòlip sinusal etmoidal
Pòlip sinusal maxil·lar
Pòlip sinusal esfenoidal

 J33.9 Pòlip nasal no especificat
J34 Altres trastorns i trastorns no especificats del nas i els sins nasals
 Exclou 2: úlcera varicosa del septe nasal (I86.8)
 J34.0 Abscés, furóncol i àntrax de nas

  
Cel·lulitis nasal
Necrosi nasal
Ulceració nasal

 J34.1 Quist i mucocele del nas i el si nasal
 J34.2 Desviació del septe nasal
  Deflexió o desviació del septe (nasal) (adquirida)

  Exclou 1: desviació del septe nasal congènita (Q67.4)
 J34.3 Hipertròfia dels cornets nasals
 J34.8 Altres trastorns especificats del nas i els sins nasals
  J34.81 Mucositis nasal (ulcerosa)

   
Codifiqueu
també:

el tipus de tractament associat, com ara:
fàrmacs antineoplàstics i immunosupressors (T45.1X-)
procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)

   
Exclou 2: mucositis (ulcerosa) de vagina i vulva (N76.81)

mucositis (ulcerosa) gastrointestinal (K92.81)
mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)

  J34.89 Altres trastorns especificats del nas i els sins nasals

   Perforació del septe nasal NE
Rinòlit

 J34.9 Trastorn del nas i els sins nasals no especificat
J35 Malalties cròniques d'amígdales i adenoides

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 J35.0 Amigdalitis i adenoïditis cròniques
  Exclou 2: amigdalitis aguda (J03.-)
  J35.01 Amigdalitis crònica
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  J35.02 Adenoïditis crònica
  J35.03 Amigdalitis i adenoïditis cròniques
 J35.1 Hipertròfia amigdalina
  Engrandiment de les amígdales

  Exclou 1: hipertròfia amigdalina amb amigdalitis (J35.0-)
 J35.2 Hipertròfia adenoidal
  Engrandiment de les adenoides

  Exclou 1: hipertròfia adenoidal amb adenoïditis (J35.0-)
 J35.3 Hipertròfia amigdalina amb hipertròfia adenoidal
  Exclou 1: hipertròfia amigdalina i adenoidal amb amigdalitis i adenoïditis (J35.03)
 J35.8 Altres malalties cròniques d'amígdales i adenoides

  

Vegetacions adenoides
Amigdalòlit
Càlcul amigdalí
Cicatriu amigdalina (i adenoidal)
Restes amigdalines
Úlcera amigdalina

 J35.9 Malaltia crònica no especificada d'amígdales i adenoides
  Malaltia (crònica) d'amígdales i adenoides NE
J36 Abscés periamigdalí

 
Inclou: abscés amigdalí

abscés periamigdalí
cel·lulitis periamigdalina

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 

Exclou 1: abscés retrofaringi (J39.0)
amigdalitis aguda (J03.-)
amigdalitis crònica (J35.0)
amigdalitis NE (J03.9-)

J37 Laringitis i laringotraqueïtis cròniques

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
agent infecciós (B95-B97)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 J37.0 Laringitis crònica

  
Laringitis catarral
Laringitis hipertròfica
Laringitis seca

  Exclou 2: laringitis aguda (J04.0)
laringitis obstructiva (aguda) (J05.0)

 J37.1 Laringotraqueïtis crònica

  Laringitis crònica amb traqueïtis (crònica)
Traqueïtis crònica amb laringitis

  Exclou 1: traqueïtis crònica (J42)

  Exclou 2: laringotraqueïtis aguda (J04.2)
traqueïtis aguda (J04.1)
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J38 Malalties de cordes vocals i laringe no classificades a cap altre lloc

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: estenosi subglòtica postprocedimental (J95.5)
estridor (R06.1)
estridor laringi congènit (P28.89)
laringitis obstructiva (aguda) (J05.0)
laringitis ulcerosa (J04.0)

 J38.0 Paràlisi de cordes vocals i laringe

  Laringoplegia
Paràlisi de la glotis

  J38.00 Paràlisi no especificada de cordes vocals i laringe
  J38.01 Paràlisi de cordes vocals i laringe, unilateral
  J38.02 Paràlisi de cordes vocals i laringe, bilateral
 J38.1 Pòlip de corda vocal i laringe
  Exclou 1: pòlips adenomatosos (D14.1)
 J38.2 Nòduls de cordes vocals

  
Corditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Nòduls dels cantants
Nòduls dels ensenyants

 J38.3 Altres malalties de cordes vocals

  

Abscés de cordes vocals
Cel·lulitis de cordes vocals
Granuloma de cordes vocals
Leucoqueratosi de cordes vocals
Leucoplàsia de cordes vocals

 J38.4 Edema de laringe

  
Edema (de) glotis
Edema subglòtic
Edema supraglòtic

  Exclou 1: laringitis edematosa (J04.0)
laringitis obstructiva aguda [crup] (J05.0)

 J38.5 Espasme laringi
  Laringisme (estridulós)
 J38.6 Estenosi de laringe
 J38.7 Altres malalties de laringe

  

Abscés de laringe
Cel·lulitis de laringe
Malaltia de laringe NE
Necrosi de laringe
Paquidèrmia de laringe
Pericondritis de laringe
Úlcera de laringe

J39 Altres malalties de vies respiratòries altes

 

Exclou 1: infecció aguda de les vies respiratòries altes (J06.9)
infecció respiratòria aguda NE (J22)
inflamació de les vies respiratòries altes per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions o vapors (J68.2)

 J39.0 Abscés retrofaringi i parafaringi
  Abscés perifaringi

  Exclou 1: abscés periamigdalí (J36)
 J39.1 Altres tipus d'abscés de faringe

  Cel·lulitis de faringe
Abscés rinofaringi
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 J39.2 Altres malalties de faringe

  Quist de faringe
Edema de faringe

  Exclou 2: faringitis crònica (J31.2)
faringitis ulcerosa (J02.9)

 J39.3 Reacció d'hipersensibilitat de les vies respiratòries altes, localització no especificada

  
Exclou 1: reacció d'hipersensibilitat de les vies respiratòries altes, com ara:

alveolitis al·lèrgica extrínseca (J67.9)
pneumoconiosi (J60-J67.9)

 J39.8 Altres malalties especificades de les vies respiratòries altes
 J39.9 Malaltia de les vies respiratòries altes no especificada
Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes (J40-J47)
Exclou 1: bronquitis per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors (J68.0)
Exclou 2: fibrosi quística (E84.-)
J40 Bronquitis no especificada com a aguda o crònica

 

Bronquitis NE
Bronquitis amb traqueïtis NE
Bronquitis catarral
Traqueobronquitis NE

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: bronquitis aguda (J20.-)
bronquitis al·lèrgica NE (J45.909-)
bronquitis asmàtica NE (J45.9-)
bronquitis per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors (J68.0)

J41 Bronquitis crònica simple i mucopurulenta

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: bronquitis crònica NE (J42)
bronquitis obstructiva crònica (J44.-)

 J41.0 Bronquitis crònica simple
 J41.1 Bronquitis crònica mucopurulenta
 J41.8 Bronquitis crònica simple i mucopurulenta mixta
J42 Bronquitis crònica no especificada

 
Bronquitis crònica NE
Traqueïtis crònica
Traqueobronquitis crònica

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: bronquitis asmàtica crònica (J44.-)
bronquitis crònica amb obstrucció de les vies respiratòries (J44.-)
bronquitis crònica simple i mucopurulenta (J41.-)
bronquitis emfisematosa crònica (J44.-)
malaltia pulmonar obstructiva crònica NE (J44.9)
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J43 Emfisema

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: bronquitis emfisematosa (obstructiva) (J44.-)
emfisema amb bronquitis (obstructiva) crònica (J44.-)
emfisema compensador (J98.3)
emfisema intersticial (J98.2)
emfisema intersticial neonatal (P25.0)
emfisema mediastínic (J98.2)
emfisema per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (J68.4)
emfisema quirúrgic (subcutani) (T81.82)

 Exclou 2: emfisema subcutani traumàtic (T79.7)
 J43.0 Emfisema pulmonar unilateral [síndrome de MacLeod]

  

Síndrome de Swyer-James
Emfisema unilateral
Pulmó hiperclar unilateral
Hipoplàsia funcional d'artèria pulmonar unilateral
Hiperclaredat pulmonar unilateral

 J43.1 Emfisema panlobular
  Emfisema panacinar
 J43.2 Emfisema centrolobular
 J43.8 Altres tipus d'emfisema
 J43.9 Emfisema no especificat

  

Emfisema ampul·lar (pulmonar)
Emfisema (pulmonar) NE
Ampul·la emfisematosa
Emfisema vesicular (pulmonar)

J44 Altres tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica

 

Inclou: asma amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
asma obstructiva crònica
bronquitis (obstructiva) asmàtica crònica
bronquitis crònica amb emfisema
bronquitis crònica amb obstrucció de les vies respiratòries
bronquitis emfisematosa crònica
bronquitis obstructiva crònica
traqueobronquitis obstructiva crònica

 Codifiqueu
també:

el tipus d'asma, si escau (J45.-)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: bronquièctasi (J47.-)
bronquitis crònica NE (J42)
bronquitis simple i mucopurulenta crònica (J41.-)
emfisema sense bronquitis crònica (J43.-)
traqueïtis crònica (J42)
traqueobronquitis crònica (J42)

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

  Codifiqueu
també:

per a identificar la infecció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció
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 J44.1 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exacerbació (aguda)

  Descompensació de la MPOC
Descompensació de la MPOC amb exacerbació (aguda)

  Exclou 2: malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] amb bronquitis aguda (J44.0)
malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70)

 J44.9 Malaltia pulmonar obstructiva crònica no especificada

  Malaltia de les vies respiratòries obstructiva crònica NE
Malaltia pulmonar obstructiva crònica NE

  Exclou 2: malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70)
J45 Asma

 

Inclou: asma (sobretot) al·lèrgica
asma al·lèrgica extrínseca
asma atòpica
asma idiosincràtica
asma no al·lèrgica
asma no al·lèrgica intrínseca
bronquitis al·lèrgica NE
febre del fenc amb asma
rinitis al·lèrgica amb asma

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
asma eosinofílica (J82.83)
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: asma de la fusta (J67.8)
asma dels minaires (J60)
asma eosinofílica (J82)
asma per detergents (J69.8)
sibilacions NE (R06.2)

 
Exclou 2: asma amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (J44.9)

asma obstructiva crònica (J44.9)
bronquitis (obstructiva) asmàtica crònica (J44.9)

 J45.2 Asma intermitent lleu
  J45.20 Asma intermitent lleu, sense complicacions
   Asma intermitent lleu NE
  J45.21 Asma intermitent lleu, amb exacerbació (aguda)
  J45.22 Asma intermitent lleu, amb estat asmàtic
 J45.3 Asma persistent lleu
  J45.30 Asma persistent lleu, sense complicacions
   Asma persistent lleu NE
  J45.31 Asma persistent lleu, amb exacerbació (aguda)
  J45.32 Asma persistent lleu, amb estat asmàtic
 J45.4 Asma persistent moderada
  J45.40 Asma persistent moderada, sense complicacions
   Asma persistent moderada NE
  J45.41 Asma persistent moderada, amb exacerbació (aguda)
  J45.42 Asma persistent moderada, amb estat asmàtic
 J45.5 Asma persistent greu
  J45.50 Asma persistent greu, sense complicacions
   Asma persistent greu NE
  J45.51 Asma persistent greu, amb exacerbació (aguda)
  J45.52 Asma persistent greu, amb estat asmàtic
 J45.9 Altres tipus d'asma i asma no especificada
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  J45.90 Asma no especificada

   
Bronquitis asmàtica NE
Asma infantil NE
Asma d'inici tardà

   J45.901 Asma no especificada, amb exacerbació (aguda)
   J45.902 Asma no especificada, amb estat asmàtic
   J45.909 Asma no especificada, sense complicacions
    Asma NE

    Exclou 2: malalties pulmonars causades per agents externs (J60-
J70)

  J45.99 Altres tipus d'asma
   J45.990 Broncoespasme induït per l'exercici
   J45.991 Variant d'asma amb tos
   J45.998 Altres tipus d'asma
J47 Bronquièctasi
 Inclou: bronquiolèctasi

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: bronquièctasi congènita (Q33.4)
bronquièctasi tuberculosa (malaltia actual) (A15.0)

 J47.0 Bronquièctasi amb infecció aguda de les vies respiratòries baixes
  Bronquièctasi amb bronquitis aguda

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

 J47.1 Bronquièctasi amb exacerbació (aguda)
 J47.9 Bronquièctasi sense complicacions
  Bronquièctasi NE
Malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70)
Exclou 2: asma (J45.-)

neoplàsia maligna de bronqui i pulmó (C34.-)
J60 Pneumoconiosi dels treballadors del carbó

 

Antracosilicosi
Antracosi
Malaltia del pulmó negre
Pulmó dels treballadors del carbó

 Exclou 1: pneumoconiosi dels treballadors del carbó amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15 (J65)
J61 Pneumoconiosi per asbest i altres fibres minerals
 Asbestosi

 Exclou 1: placa pleural amb asbestosi (J92.0)
pneumoconiosi amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15 (J65)

J62 Pneumoconiosi per pols de sílice
 Inclou: fibrosi pulmonar silicòtica (massiva)

 Exclou 1: pneumoconiosi amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15 (J65)
 J62.0 Pneumoconiosi per pols de talc
 J62.8 Pneumoconiosi per altres tipus de pols de sílice
  Silicosi NE
J63 Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques
 Exclou 1: pneumoconiosi amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15 (J65)
 J63.0 Aluminosi (pulmonar)
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 J63.2 Beril·liosi
 J63.3 Fibrosi (pulmonar) per grafit
 J63.4 Siderosi
 J63.5 Estannosi
 J63.6 Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques especificades
J64 Pneumoconiosi no especificada
 Exclou 1: pneumonoconiosi amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15 (J65)
J65 Pneumoconiosi associada a tuberculosi

 Qualsevol afecció de J60-J64 amb tuberculosi de qualsevol tipus d'A15-A16
Silicotuberculosi

J66 Malaltia de les vies respiratòries per pols orgànica específica

 

Exclou 2: alveolitis al·lèrgica (J67.-)
asbestosi (J61)
bagassosi [pulmó del treballador de la canya de sucre] (J67.1)
pneumonitis per hipersensibilitat causada per pols orgànica (J67.-)
pulmó dels grangers (J67.0)
síndrome de la disfunció reactiva de les vies respiratòries (J68.3)

 J66.0 Bissinosi
  Malaltia de les vies respiratòries per pols de cotó
 J66.1 Malaltia dels cardadors del lli
 J66.2 Cannabinosi
 J66.8 Malaltia de les vies respiratòries per altres pols orgàniques específiques
J67 Pneumonitis per hipersensibilitat causada per pols orgànica

 Inclou: alveolitis i pneumonitis al·lèrgiques per inhalació de pols orgànica i partícules procedents de fongs,
actinomicets o d'altres orígens

 Exclou 1: pneumonitis per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions o vapors (J68.0)
 J67.0 Pulmó dels grangers

  
Pulmó dels recol·lectors
Pulmó dels segadors
Malaltia del fenc

 J67.1 Bagassosi [pulmó del treballador de la canya de sucre]

  Malaltia per inhalació de pols de bagàs
Pneumonitis per inhalació de pols de bagàs

 J67.2 Pulmó dels criadors d'ocells

  Malaltia o pulmó dels criadors de periquitos
Malaltia o pulmó dels criadors de coloms

 J67.3 Suberosi

  Malaltia o pulmó dels manipuladors de suro
Malaltia o pulmó dels treballadors de suro

 J67.4 Pulmó dels treballadors del malt
  Alveolitis per Aspergillus clavatus
 J67.5 Pulmó dels conreadors de bolets
 J67.6 Pulmó dels escorçadors d'erable

  Alveolitis per Cryptostroma corticale
Criptostromosi

 J67.7 Pulmó per condicionador d'aire i humidificador

  Alveolitis al·lèrgica per fongs, actinomicets termòfils i altres microorganismes que es reprodueixen en
sistemes de ventilació [aire condicionat]

 J67.8 Pneumonitis per hipersensibilitat per altres pols orgàniques

  

Pulmó dels formatgers
Pulmó dels treballadors del cafè
Pulmó dels treballadors de la farina de peix
Pulmó dels pelleters
Sequoiosi
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J68 Afeccions respiratòries per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors

 Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la causa

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar afeccions respiratòries associades, com ara:
fallida respiratòria aguda (J96.0-)

 J68.0 Bronquitis i pneumonitis per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors
  Bronquitis química (aguda)
 J68.1 Edema pulmonar per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors
  Edema pulmonar químic (agut) (crònic)

  Exclou 1: edema pulmonar (agut) (crònic) NE (J81.-)

 J68.2 Inflamació de les vies respiratòries altes per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions i vapors, no classificada a cap altre lloc

 J68.3 Altres afeccions respiratòries agudes i subagudes per inhalació de substàncies químiques,
gasos, emanacions i vapors

  Síndrome de la disfunció reactiva de les vies respiratòries

 J68.4 Afeccions respiratòries cròniques per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions
i vapors

  

Emfisema (difús) (crònic) per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors
Bronquiolitis obliterativa (crònica) (subaguda) per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions i vapors
Fibrosi pulmonar (crònica) per inhalació de substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors

  Exclou 1: edema pulmonar crònic per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions i vapors (J68.1)

 J68.8 Altres tipus d'afeccions respiratòries per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions i vapors

 J68.9 Afeccions respiratòries no especificades per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions i vapors

J69 Pneumonitis causada per sòlids i líquids

 Exclou 1: pneumonitis postprocedimental (J95.4)
síndromes d'aspiració neonatal (P24.-)

 J69.0 Pneumonitis causada per aspiració d'aliments o vòmits

  

Pneumònia per aspiració NE
Pneumònia per aspiració (causada per) aliments (regurgitats)
Pneumònia per aspiració (causada per) secrecions gàstriques
Pneumònia per aspiració (causada per) llet
Pneumònia per aspiració (causada per) vòmits

  Codifiqueu
també:

qualsevol cos estrany a les vies respiratòries associat (T17.-)

  Exclou 1: pneumonitis per aspiració obstètrica (O74.0)
pneumonitis química causada per anestèsia (J95.4)

 J69.1 Pneumonitis causada per aspiració d'olis i essències

  Pneumònia lipoidal exògena
Pneumònia per lípids NE

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància

  Exclou 1: pneumònia lipoidal endògena (J84.89)
 J69.8 Pneumonitis per aspiració d'altres sòlids i líquids

  Pneumonitis per aspiració de sang
Pneumonitis per aspiració de detergent

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància

J70 Afeccions respiratòries causades per altres agents externs
 J70.0 Manifestacions pulmonars agudes causades per radiació
  Pneumonitis per radiació
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Empreu un
codi
addicional:

codi (W88-W90, X39.0-) per a identificar la causa externa

 J70.1 Manifestacions pulmonars cròniques i altres manifestacions pulmonars causades per radiació
  Fibrosi pulmonar consecutiva a radiació

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (W88-W90, X39.0-) per a identificar la causa externa

 J70.2 Trastorns pulmonars intersticials aguts induïts per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: pneumònia intersticial limfoide (J84.2)
pneumònia intersticial NE (J84.9)

 J70.3 Trastorns pulmonars intersticials crònics induïts per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: pneumònia intersticial limfoide (J84.2)
pneumònia intersticial NE (J84.9)

 J70.4 Trastorns pulmonars intersticials no especificats induïts per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: pneumònia intersticial limfoide (J84.2)
pneumònia intersticial NE (J84.9)

 J70.5 Afeccions respiratòries causades per inhalació de fum

  Codifiqueu
primer:

la inhalació de fum (T59.81-)

  Exclou 2: inhalació de fum per substàncies químiques, gasos, emanacions i vapors (J68.9)
 J70.8 Afeccions respiratòries causades per altres agents externs especificats

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent extern

 J70.9 Afeccions respiratòries causades per agents externs no especificats

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent extern

Altres malalties respiratòries que afecten principalment l'interstici pulmonar (J80-J84)
J80 Síndrome del destret respiratori agut

 Síndrome del destret respiratori agut en infants o adults
Malaltia de la membrana hialina de l'adult

 Exclou 1: síndrome del destret respiratori en el nadó (perinatal) (P22.0)
J81 Edema pulmonar

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: edema pulmonar amb cardiopatia NE (I50.1)
edema pulmonar amb insuficiència cardíaca (I50.1)
edema pulmonar causat per agents externs (J60-J70)
edema pulmonar químic (agut) (J68.1)
pneumònia hipostàtica (J18.2)
pneumònia passiva (J18.2)

 J81.0 Edema pulmonar agut
  Edema agut de pulmó
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 J81.1 Edema pulmonar crònic

  Congestió pulmonar (crònica) (passiva)
Edema pulmonar NE

J82 Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc

 

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

 J82.8 Eosinofília pulmonar no classificada a cap altre lloc
  J82.81 Pneumònia eosinofílica crònica
   Pneumònia eosinofílica NE
  J82.82 Pneumònia eosinofílica aguda
  J82.83 Asma eosinofílica

   

Codifiqueu
primer:

l'asma, per tipus, com ara:
asma intermitent lleu (J45.2-)
asma persistent greu (J45.5-)
asma persistent lleu (J45.3-)
asma persistent moderada (J45.4-)

  J82.89 Altres tipus d'eosinofília pulmonar no classificats a cap altre lloc

   
Eosinofília (pulmonar) tropical NE
Pneumònia de Löffler
Pneumònia al·lèrgica

J84 Altres malalties pulmonars intersticials

 Exclou 1: emfisema intersticial (J98.2)
trastorns pulmonars intersticials induïts per fàrmacs (J70.2-J70.4)

 Exclou 2: malalties pulmonars causades per agents externs (J60-J70)
 J84.0 Afeccions alveolars i parietoalveolars
  J84.01 Proteïnosi alveolar
  J84.02 Microlitiasi alveolar pulmonar
  J84.03 Hemosiderosi pulmonar idiopàtica
   Induració bruna essencial del pulmó

   Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
trastorns del metabolisme del ferro (E83.1-)

   Exclou 1: hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants [HPIAI/AIPHI]
(R04.81)

  J84.09 Altres afeccions alveolars i parietoalveolars
 J84.1 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi

  
Exclou 1: fibrosi pulmonar (crònica) consecutiva a radiació (J70.1)

fibrosi pulmonar (crònica) per inhalació de substàncies químiques, gasos,
emanacions o vapors (J68.4)

  J84.10 Fibrosi pulmonar no especificada

   

Fibrosi capil·lar de pulmó
Cirrosi pulmonar (crònica) NE
Fibrosi pulmonar (atròfica) (crònica) (confluent) (massiva) (perialveolar) (peribronquial) NE
Induració del pulmó (crònica) NE
Fibrosi pulmonar postinflamatòria

  J84.11 Pneumonitis intersticial idiopàtica

   Exclou 1: pneumònia intersticial limfoide (J84.2)
pneumònia per Pneumocystis (B59)

   J84.111 Pneumònia intersticial idiopàtica no especificada
   J84.112 Fibrosi pulmonar idiopàtica

    Alveolitis fibrosant criptogènica
Alveolitis fibrosant idiopàtica

   J84.113 Pneumonitis intersticial inespecífica idiopàtica

    Exclou 1: pneumònia intersticial inespecífica NE o per causa
subjacent coneguda (J84.89)
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   J84.114 Pneumonitis intersticial aguda
    Fibrosi de Hamman-Rich

    Exclou 1: pneumònia per Pneumocystis (B59)
   J84.115 Malaltia pulmonar per bronquiolitis intersticial respiratòria
   J84.116 Pneumònia organitzada criptogenètica

    Exclou 1: pneumònia organitzada NE o per causa subjacent
coneguda (J84.89)

   J84.117 Pneumònia intersticial descamativa

  J84.17 Altres malalties pulmonars intersticials amb fibrosi en malalties classificades en un
altre lloc

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

    Malaltia pulmonar intersticial fibròtica progressiva

    

Codifiqueu
primer:

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

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

    

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

    

Codifiqueu
primer:

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

 J84.2 Pneumònia intersticial limfoide
  Pneumonitis intersticial limfoide
 J84.8 Altres malalties pulmonars intersticials especificades

  Exclou 1: pneumònia lipoidal exògena (J69.1)
pneumònia lipoidal no especificada (J69.1)

  J84.81 Limfangioleiomiomatosi
   Limfoangiomiomatosi
  J84.82 Histiocitosi pulmonar de cèl·lules de Langerhans de l'adult
   HPCL adult
  J84.83 Mutacions del surfactant pulmonar
  J84.84 Altres malalties pulmonars intersticials de la infància
   J84.841 Hiperplàsia de cèl·lules neuroendocrines de la infància
   J84.842 Glicogenosi intersticial pulmonar
   J84.843 Displàsia alveolocapil·lar amb mala alineació de venes
   J84.848 Altres malalties pulmonars intersticials de la infància
  J84.89 Altres malalties pulmonars intersticials especificades

   

Pneumònia lipoidal endògena
Pneumonitis intersticial
Pneumonitis intersticial inespecífica NE
Pneumònia organitzada NE

   

Codifiqueu
primer:

si escau:
la causa subjacent de pneumopatia, si es coneix
la intoxicació causada per fàrmac o toxina (T51-T65 amb cinquè o sisè
caràcter per a indicar la intenció), per a pneumopatia tòxica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, per a reacció adversa, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb
cinquè o sisè caràcter 5), si és induïda per fàrmacs
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Exclou 1: pneumònia intersticial limfoide (J84.2)
pneumònia lipoidal exògena o no especificada (J69.1)
pneumònia organitzada criptogenètica (J84.116)
pneumonitis intersticial inespecífica idiopàtica (J84.113)

 J84.9 Malaltia pulmonar intersticial no especificada
  Pneumònia intersticial NE
Afeccions supuratives i necròtiques de les vies respiratòries baixes (J85-J86)
J85 Abscés de pulmó i mediastí

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 J85.0 Gangrena i necrosi del pulmó
 J85.1 Abscés pulmonar amb pneumònia

  Codifiqueu
també:

el tipus de pneumònia

 J85.2 Abscés pulmonar sense pneumònia
  Abscés pulmonar NE
 J85.3 Abscés de mediastí
J86 Piotòrax

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: abscés pulmonar (J85.-)
piotòrax causat per tuberculosi (A15.6)

 J86.0 Piotòrax amb fístula

  

Fístula broncocutània
Fístula broncopleural
Fístula hepatopleural
Fístula mediastínica
Fístula pleural
Fístula toràcica
Qualsevol afecció classificable a J86.9 amb fístula

 J86.9 Piotòrax sense fístula

  

Abscés pleural
Abscés tòracic
Empiema (toràcic) (pulmonar) (pleural)
Pleuresia fibrinopurulenta
Pleuresia purulenta
Piopneumotòrax
Pleuresia sèptica
Pleuresia seropurulenta
Pleuresia supurativa

Altres malalties de la pleura (J90-J94)
J90 Embassament pleural no classificat a cap altre lloc

 
Pleuresia enquistada
Embassament pleural NE
Pleuresia amb embassament (exsudatiu) (serós)

 

Exclou 1: embassament (pleural) quilós (J94.0)
embassament pleural maligne (J91.0))
embassament pleural tuberculós (A15.6)
pleuresia NE (R09.1)

J91 Embassament pleural en afeccions classificades en un altre lloc

 Exclou 2: embassament pleural en insuficiència cardíaca (I50.-)
embassament pleural en lupus eritematós sistèmic (M32.13)

 J91.0 Embassament pleural maligne

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent

 J91.8 Embassament pleural en altres afeccions classificades en un altre lloc
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Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
filariosi (B74.0-B74.9)
grip (J09.X2, J10.1, J11.1)

J92 Placa pleural
 Inclou: engruiximent de la pleura

 J92.0 Placa pleural, amb presència d'asbest
 J92.9 Placa pleural, sense presència d'asbest
  Placa pleural NE
J93 Pneumotòrax i fuita d'aire

 

Exclou 1: fuita d'aire postprocedimental (J95.812)
piopneumotòrax (J86.-)
pneumotòrax congènit o perinatal (P25.1)
pneumotòrax postprocedimental (J95.811)
pneumotòrax traumàtic (S27.0)
pneumotòrax tuberculós (malaltia actual) (A15.-)

 J93.0 Pneumotòrax espontani a tensió
 J93.1 Altres tipus de pneumotòrax espontani
  J93.11 Pneumotòrax espontani primari
  J93.12 Pneumotòrax espontani secundari

   

Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, com ara:
fibrosi quística (E84.-)
limfangioleiomiomatosi (J84.81)
neoplàsia maligna de bronqui i pulmó (C34.-)
neoplàsia maligna secundària de pulmó (C78.0-)
pneumònia causada per Pneumocystis carinii (B59)
pneumònia eosinofílica (J82)
pneumotòrax catamenial causat per endometriosi (N80.8)
ruptura espontània de l'esòfag (K22.3)
síndrome de Marfan (Q87.4)

 J93.8 Altres tipus de pneumotòrax i fuita d'aire
  J93.81 Pneumotòrax crònic
  J93.82 Altres tipus de fuita d'aire
   Fuita d'aire persistent
  J93.83 Altres tipus de pneumotòrax

   Pneumotòrax agut
Pneumotòrax espontani NE

 J93.9 Pneumotòrax no especificat
  Pneumotòrax NE
J94 Altres afeccions de pleura

 

Exclou 1: afeccions tuberculoses de la pleura (malaltia actual) (A15.-)
hemopneumotòrax traumàtic (S27.2)
hemotòrax traumàtic (S27.1)
pleuresia NE (R09.1)

 J94.0 Quilotòrax
  Embassament quilós
 J94.1 Fibrotòrax
 J94.2 Hemotòrax
  Hemopneumotòrax
 J94.8 Altres afeccions especificades de pleura

  Hidropneumotòrax
Hidrotòrax

 J94.9 Afecció de pleura no especificada
Complicacions i trastorns de l'aparell respiratori intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap altre lloc
(J95)
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J95 Complicacions i trastorns de l'aparell respiratori intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap
altre lloc

 

Exclou 2: emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment (T81.82)
manifestacions pulmonars causades per radiació (J70.0-J70.1)
pneumònia hipostàtica (J18.2)
pneumònia per aspiració (J69.-)

 J95.0 Complicacions de traqueostomia
  J95.00 Complicació no especificada de traqueostomia
  J95.01 Hemorràgia d'estoma de traqueostomia
  J95.02 Infecció d'estoma de traqueostomia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'infecció, com ara:
cel·lulitis de coll (L03.221)
sèpsia (A40, A41.-)

  J95.03 Funcionament defectuós d'estoma de traqueostomia

   
Complicació mecànica d'estoma de traqueostomia
Obstrucció de la traqueostomia
Estenosi traqueal per traqueostomia

  J95.04 Fístula traqueoesofàgica consecutiva a traqueostomia
  J95.09 Altres complicacions de traqueostomia
 J95.1 Insuficiència pulmonar aguda consecutiva a cirurgia toràcica
  Exclou 2: alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca (I97.0, I97.1-)
 J95.2 Insuficiència pulmonar aguda consecutiva a cirurgia no toràcica
  Exclou 2: alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca (I97.0, I97.1-)
 J95.3 Insuficiència pulmonar crònica consecutiva a cirurgia
  Exclou 2: alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca (I97.0, I97.1-)
 J95.4 Pneumonitis química causada per anestèsia

  Síndrome de Mendelson
Pneumònia per aspiració postprocedimental

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T41.- amb cinquè o
sisè caràcter 5)

  

Exclou 1: pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia que complica el puerperi
(O89.01)
pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia que complica el treball de part i
el part (O74.0)
pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia que complica l'embaràs (O29)

 J95.5 Estenosi subglòtica postprocedimental

 J95.6 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell respiratori que
compliquen un procediment

  
Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell

respiratori causats per punció o laceració accidentals durant un procediment (J95.7-
)

  J95.61 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori que compliquen un procediment de l'aparell respiratori

  J95.62 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori que compliquen un altre procediment

 J95.7 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell respiratori durant un
procediment

  Exclou 2: pneumotòrax postprocedimental (J95.811)

  J95.71 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell respiratori
durant un procediment de l'aparell respiratori

  J95.72 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell respiratori
durant un altre procediment

 J95.8 Altres complicacions i trastorns de l'aparell respiratori intraoperatoris i postprocedimentals no
classificats a cap altre lloc

  J95.81 Pneumotòrax i fuita d'aire postprocedimentals
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   J95.811 Pneumotòrax postprocedimental
   J95.812 Fuita d'aire postprocedimental
  J95.82 Fallida respiratòria postprocedimental
   Exclou 1: fallida respiratòria en altres afeccions (J96.-)
   J95.821 Fallida respiratòria postprocedimental, aguda
    Fallida respiratòria postprocedimental NE
   J95.822 Fallida respiratòria postprocedimental, aguda i crònica

  J95.83 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell respiratori
consecutiva a un procediment

   J95.830 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiva a un procediment de l'aparell respiratori

   J95.831 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiva a un altre procediment

  J95.84 Lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI)
  J95.85 Complicació del respirador [ventilador]
   J95.850 Complicació mecànica del respirador

    Exclou 1: assistència per dependència de respirador [ventilador]
durant una avaria elèctrica (Z99.12)

   J95.851 Pneumònia associada amb ventilador
    Pneumonitis associada amb ventilador

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme, si es coneix
(B95.-, B96.-, B97.-)

    Exclou 1: pulmó amb efectes de ventilació mecànica en el nadó
(P27.8)

   J95.859 Altres complicacions del respirador [ventilador]

  J95.86 Hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutius a un procediment

   J95.860 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiu a un procediment de l'aparell respiratori

   J95.861 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiu a un altre procediment

   J95.862 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiu a un procediment de l'aparell respiratori

   J95.863 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
respiratori consecutiu a un altre procediment

  J95.88 Altres complicacions intraoperatòries de l'aparell respiratori no classificades a cap
altre lloc

  J95.89 Altres complicacions i trastorns de l'aparell respiratori postprocedimentals, no
classificats a cap altre lloc

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el trastorn, com ara:
pneumònia per aspiració (J69.-)
pneumònia vírica o bacteriana (J12-J18)

   Exclou 2: estenosi subglòtica postprocedimental (J95.5)
insuficiència pulmonar aguda consecutiva a cirurgia toràcica (J95.1)

Altres malalties de l'aparell respiratori (J96-J99)
J96 Fallida respiratòria no classificada a cap altre lloc

 

Exclou 1: aturada respiratòria (R09.2)
aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida cardiorespiratòria (R09.2)
fallida respiratòria del nadó (P28.5)
fallida respiratòria postprocedimental (J95.82-)
síndrome del destret respiratori agut (J80)
síndrome del destret respiratori del nadó (P22.0)

 J96.0 Fallida respiratòria aguda
  J96.00 Fallida respiratòria aguda, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia
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  J96.01 Fallida respiratòria aguda, amb hipòxia
  J96.02 Fallida respiratòria aguda, amb hipercàpnia
 J96.1 Fallida respiratòria crònica
  J96.10 Fallida respiratòria crònica, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia
  J96.11 Fallida respiratòria crònica, amb hipòxia
  J96.12 Fallida respiratòria crònica, amb hipercàpnia
 J96.2 Fallida respiratòria aguda i crònica
  Fallida respiratòria crònica aguditzada
  J96.20 Fallida respiratòria aguda i crònica, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia
  J96.21 Fallida respiratòria aguda i crònica, amb hipòxia
  J96.22 Fallida respiratòria aguda i crònica, amb hipercàpnia
 J96.9 Fallida respiratòria no especificada
  J96.90 Fallida respiratòria no especificada, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia
  J96.91 Fallida respiratòria no especificats, amb hipòxia
  J96.92 Fallida respiratòria no especificats, amb hipercàpnia
J98 Altres trastorns respiratoris

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 1: apnea del nadó (P28.4)
apnea del son del nadó (P28.3)

 Exclou 2: apnea del son (G47.3-)
apnea NE (R06.81)

 J98.0 Malalties bronquials no classificades a cap altre lloc
  J98.01 Broncoespasme agut

   

Exclou 1: asma (J45.-)
broncoespasme induït per l'exercici (J45.990)
bronquiolitis aguda amb broncoespasme (J21.-)
bronquitis aguda amb broncoespasme (J20.-)

  J98.09 Altres malalties bronquials no classificades a cap altre lloc

   

Broncolitiasi
Calcificació bronquial
Estenosi bronquial
Col·lapse traqueobronquial
Discinèsia traqueobronquial
Úlcera bronquial

 J98.1 Col·lapse pulmonar
  Exclou 1: estat de col·lapse de pulmó terapèutic (Z98.3)
  J98.11 Atelèctasi

   Exclou 1: atelèctasi del nadó
atelèctasi tuberculosa (malaltia actual) (A15)

  J98.19 Altres tipus de col·lapse pulmonar
 J98.2 Emfisema intersticial
  Emfisema mediastínic

  

Exclou 1: emfisema en el nadó (P25.0)
emfisema NE (J43.9)
emfisema quirúrgic (subcutani) (T81.82)
emfisema subcutani traumàtic (T79.7)

 J98.3 Emfisema compensador
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 J98.4 Altres trastorns pulmonars

  

Calcificació pulmonar
Malaltia pulmonar quística (adquirida)
Malaltia pulmonar NE
Pneumolitiasi

  Exclou 1: insuficiència pulmonar consecutiva a cirurgia (J95.1-J95.2)
pneumonitis intersticial aguda (J84.114)

 J98.5 Malalties del mediastí no classificades a cap altre lloc
  Exclou 2: abscés de mediastí (J85.3)
  J98.51 Mediastinitis

   Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, si escau, com ara mediastinitis postprocedimental
(T81.-)

  J98.59 Altres malalties del mediastí no classificades a cap altre lloc

   
Fibrosi del mediastí
Retracció del mediastí
Hèrnia del mediastí

 J98.6 Trastorns diafragmàtics

  
Diafragmatitis
Paràlisi diafragmàtica
Relaxació diafragmàtica

  Exclou 1: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0)
malformació congènita del diafragma NCAL (Q79.1)

  Exclou 2: hèrnia diafragmàtica (K44.-)
 J98.8 Altres trastorns respiratoris especificats
 J98.9 Trastorn respiratori no especificat
  Malaltia respiratòria (crònica) NE
J99 Trastorns respiratoris en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
crioglobulinèmia (D89.1)
deficiència de plasminogen (E88.02)
espondilitis anquilosant (M45)
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
sífilis congènita (A50.5)
sífilis congènita precoç (A50.0)

 

Exclou 1: trastorns respiratoris en:
amebosi (A06.5)
blastomicosi (B40.0-B40.2)
candidosi (B37.1)
coccidioidomicosi (B38.0-B38.2)
dermatomiositis (M33.01, M33.11)
esclerosi sistèmica (M34.81)
fibrosi quística amb manifestacions pulmonars (E84.0)
granulomatosi de Wegener (M31.30-M31.31)
histoplasmosi (B39.0-B39.2)
lupus eritematós sistèmic (M32.13)
polimiositis (M33.21)
sífilis tardana (A52.72, A52.73)
síndrome seca (M35.02)
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Capítol 11
Malalties de l'aparell digestiu (K00-K95)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
K00-K14 Malalties de la cavitat oral i les glàndules salivals
K20-K31 Malalties de l'esòfag, l'estómac i el duodè
K35-K38 Malalties de l'apèndix
K40-K46 Hèrnia
K50-K52 Enteritis i colitis no infeccioses
K55-K64 Altres malalties dels intestins
K65-K68 Malalties del peritoneu i el retroperitoneu
K70-K77 Malalties del fetge
K80-K87 Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees
K90-K95 Altres malalties de l'aparell digestiu
Malalties de la cavitat oral i les glàndules salivals (K00-K14)
K00 Trastorns del desenvolupament i l'erupció de les dents
 Exclou 2: dents encastades i impactades (K01.-)
 K00.0 Anodòncia

  Hipodòncia
Oligodòncia

  Exclou 1: absència adquirida de dents (K08.1-)
 K00.1 Dents supernumeràries

  

Distomolar
Quarta molar
Mesiodent
Paramolar
Dents suplementàries

  Exclou 2: arrels supernumeràries (K00.2)
 K00.2 Anomalies de grandària i forma de les dents

  

Concrescència de les dents
Fusió de les dents
Geminació de les dents
Dent evaginada
Dens in dente
Dent invaginada
Perles de l'esmalt
Macrodòncia
Microdòncia
Dents clavilles [còniques]
Arrels supernumeràries
Taurodontisme
Tubercle paramolar

  Exclou 1: anomalies de les dents per sífilis congènita (A50.5)
tubercle de Carabelli, que es considera com a variació normal i no s'ha de codificar

 K00.3 Dents tacades

  
Fluorosi dental
Taques de l'esmalt
Opacitats de l'esmalt no fluorúriques

  Exclou 2: dipòsits [acrecions] a les dents (K03.6)
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 K00.4 Alteracions de la formació de les dents

  

Aplàsia i hipoplàsia del cement
Dilaceració de les dents
Hipoplàsia de l'esmalt (neonatal) (postnatal) (prenatal)
Odontodisplàsia regional
Dents de Turner

  Exclou 1: dents de Hutchinson i molars de mora en sífilis congènita (A50.5)

  Exclou 2: dents tacades (K00.3)
 K00.5 Alteracions hereditàries de l'estructura de les dents, no classificades a cap altre lloc

  

Amelogènesi imperfecta
Dentinogènesi imperfecta
Odontogènesi imperfecta
Displàsia dentinal
Dents petxines

 K00.6 Alteracions de l'erupció de les dents

  

Dents precoces
Dents natals
Dents neonatals
Erupció prematura de les dents
Caiguda prematura de dents de llet [decídues]
Dents prenatals
Dents de llet retingudes [persistents]

  Exclou 2: dents encastades i impactades (K01.-)
 K00.7 Síndrome de dentició
 K00.8 Altres trastorns del desenvolupament de les dents

  Canvis de color durant la formació de les dents
Tinció intrínseca de les dents NE

  Exclou 2: canvis de color posteruptius (K03.7)
 K00.9 Trastorn del desenvolupament de les dents no especificat
  Trastorn de l'odontogènesi NE
K01 Dents encastades i impactades
 Exclou 1: posició anòmala amb erupció dental completa (M26.3-)
 K01.0 Dents encastades
 K01.1 Dents impactades
K02 Càries dental

 

Inclou: càries de la primera infància
càries dentinal
càries preeruptiva
càries recurrent (unió amelodentinal) (esmalt) (a la polpa)
cavitats dentals

 K02.3 Càries dental aturada
  Càries d'arrel i coronal aturades
 K02.5 Càries dental a la superfície de fissures i marques
  Càries dental a la superfície de masticació de les dents
  K02.51 Càries dental a la superfície de fissures i marques, limitada a l'esmalt

   Lesions de taques blanques [càries inicial] a la superfície de fissures i marques de les
dents

  K02.52 Càries dental de la superfície de fissures i marques, que penetra a la dentina
   Càries dental primària d'origen cervical
  K02.53 Càries dental de la superfície de fissures i marques, que penetra a la polpa
 K02.6 Càries dental de la superfície polida
  K02.61 Càries dental de la superfície polida, limitada a l'esmalt
   Lesions de taques blanques [càries inicial] a la superfície polida de les dents
  K02.62 Càries dental de la superfície polida, que penetra a la dentina
  K02.63 Càries dental de la superfície polida, que penetra a la polpa
 K02.7 Càries d'arrel dental
 K02.9 Càries dental no especificada
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K03 Altres malalties dels teixits durs de les dents

 
Exclou 2: bruxisme (F45.8)

càries dental (K02.-)
carrisqueig de dents NE (F45.8)

 K03.0 Atrició excessiva de les dents

  Desgast aproximal de les dents
Desgast oclusiu de les dents

 K03.1 Abrasió de les dents

  

Abrasió de dents per dentifrici
Abrasió de les dents per hàbits
Abrasió de les dents professional
Abrasió de les dents ritual
Abrasió de les dents tradicional
Defecte cuneïforme NE

 K03.2 Erosió de les dents

  

Erosió de les dents per l'alimentació
Erosió de les dents per fàrmacs i medicaments
Erosió de les dents per vòmits persistents
Erosió de les dents NE
Erosió de les dents idiopàtica
Erosió de les dents professional

 K03.3 Reabsorció patològica de les dents

  Granuloma intern de la polpa
Reabsorció de les dents (externa)

 K03.4 Hipercementosi
  Hiperplàsia de cementació
 K03.5 Anquilosi de les dents
 K03.6 Dipòsits [acrecions] a les dents

  

Dipòsits [acrecions] de bètel a les dents [nou d'areca]
Dipòsits [acrecions] negres a les dents
Tinció extrínseca de les dents NE
Dipòsits [acrecions] verds a les dents
Dipòsits [acrecions] de matèria alba a les dents
Dipòsits [acrecions] taronges a les dents
Tinció de les dents NE
Càlcul dental subgingival
Càlcul dental supragingival
Dipòsits [acrecions] de tabac a les dents

 K03.7 Canvis de color posteruptius dels teixits durs de les dents
  Exclou 2: dipòsits [acrecions] a les dents (K03.6)
 K03.8 Altres malalties especificades dels teixits durs de les dents
  K03.81 Fissura dental

   Exclou 1: clivelles asimptomàtiques a l'esmalt —ometeu el codi
dent trencada o fracturada per traumatisme (S02.5)

  K03.89 Altres malalties especificades dels teixits durs de les dents
 K03.9 Malaltia dels teixits durs de les dents no especificada
K04 Malalties de la polpa i els teixits periapicals
 K04.0 Pulpitis

  Pulpitis aguda
Pulpitis (ulcerosa) (hiperplàstica) crònica

  K04.01 Pulpitis reversible
  K04.02 Pulpitis irreversible
 K04.1 Necrosi de polpa
  Gangrena pulpar
 K04.2 Degeneració de polpa

  
Denticles
Calcificacions pulpars
Càlculs pulpars

 K04.3 Formació anòmala de teixit dur en la polpa
  Dentina secundària o irregular
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 K04.4 Periodontitis apical aguda d'origen pulpar
  Periodontitis apical aguda NE

  Exclou 1: periodontitis aguda (K05.2-)
 K04.5 Periodontitis apical crònica

  Granuloma apical o periapical
Periodontitis apical NE

  Exclou 1: periodontitis crònica (K05.3-)
 K04.6 Abscés periapical amb fístula

  Abscés dental amb fístula
Abscés dentoalveolar amb fístula

 K04.7 Abscés periapical sense fístula

  
Abscés dental sense fístula
Abscés dentoalveolar sense fístula
Abscés periapical sense fístula

 K04.8 Quist radicular

  
Quist apical (periodòntic)
Quist periapical
Quist radicular residual

  Exclou 2: quist periodòntic lateral (K09.0)

 K04.9 Altres malalties de la polpa i els teixits periapicals i malalties de la polpa i els teixits periapicals
no especificades

  K04.90 Malalties de la polpa i els teixits periapicals no especificades
  K04.99 Altres malalties de la polpa i els teixits periapicals
K05 Gingivitis i malalties periodòntiques

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 K05.0 Gingivitis aguda

  Exclou 1: gingivitis aguda necrosant ulcerosa (A69.1)
gingivoestomatitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.2)

  K05.00 Gingivitis aguda, induïda per la placa

   Gingivitis aguda NE
Malaltia gingival induïda per la placa

  K05.01 Gingivitis aguda, no induïda per la placa
 K05.1 Gingivitis crònica

  

Gingivitis (crònica) NE
Gingivitis ulcerosa (crònica)
Gingivitis marginal simple (crònica)
Gingivitis hiperplàstica (crònica)
Gingivitis descamativa (crònica)
Gingivitis associada a l'embaràs

  Codifiqueu
primer:

si escau, malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs (O99.61-)

  K05.10 Gingivitis crònica, induïda per la placa

   Gingivitis crònica NE
Gingivitis NE

  K05.11 Gingivitis crònica, no induïda per la placa
 K05.2 Periodontitis agressiva
  Pericoronitis aguda

  
Exclou 1: abscés periapical (K04.7)

abscés periapical amb fístula (K04.6)
periodontitis apical aguda (K04.4)

  K05.20 Periodontitis agressiva, no especificada
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  K05.21 Periodontitis agressiva, localitzada
   Abscés periodòntic
   K05.211 Periodontitis agressiva, localitzada, lleu
   K05.212 Periodontitis agressiva, localitzada, moderada
   K05.213 Periodontitis agressiva, localitzada, greu
   K05.219 Periodontitis agressiva, localitzada, gravetat no especificada
  K05.22 Periodontitis agressiva, generalitzada
   K05.221 Periodontitis agressiva, generalitzada, lleu
   K05.222 Periodontitis agressiva, generalitzada, moderada
   K05.223 Periodontitis agressiva, generalitzada, greu
   K05.229 Periodontitis agressiva, generalitzada, gravetat no especificada
 K05.3 Periodontitis crònica

  

Pericoronitis crònica
Periodontitis complexa
Periodontitis NE
Periodontitis simple

  Exclou 1: periodontitis apical crònica (K04.5)
  K05.30 Periodontitis crònica, no especificada
  K05.31 Periodontitis crònica, localitzada
   K05.311 Periodontitis crònica, localitzada, lleu
   K05.312 Periodontitis crònica, localitzada, moderada
   K05.313 Periodontitis crònica, localitzada, greu
   K05.319 Periodontitis crònica, localitzada, gravetat no especificada
  K05.32 Periodontitis crònica, generalitzada
   K05.321 Periodontitis crònica, generalitzada, lleu
   K05.322 Periodontitis crònica, generalitzada, moderada
   K05.323 Periodontitis crònica, generalitzada, greu
   K05.329 Periodontitis crònica, generalitzada, gravetat no especificada
 K05.4 Periodontosi
  Periodontosi juvenil
 K05.5 Altres malalties periodòntiques

  Amplada gingival estreta (dels teixits tous periodòntics)
Lesió endodòntica-periodòntica combinada

  Exclou 2: leucoplàsia de geniva (K13.21)
 K05.6 Malaltia periodòntica no especificada
K06 Altres trastorns de geniva i vora alveolar esdentegada

 

Exclou 2: atròfia de vora alveolar esdentegada (K08.2)
gingivitis aguda (K05.0)
gingivitis crònica (K05.1)
gingivitis NE (K05.1)

 K06.0 Retracció gingival
  Retracció gingival (postinfecciosa) (postprocedimental)
  K06.01 Retracció gingival, localitzada
   K06.010 Retracció gingival localitzada, no especificada
    Retracció gingival localitzada, NE
   K06.011 Retracció gingival localitzada, mínima
   K06.012 Retracció gingival localitzada, moderada
   K06.013 Retracció gingival localitzada, greu
  K06.02 Retracció gingival, generalitzada
   K06.020 Retracció gingival generalitzada, no especificada
    Retracció gingival generalitzada, NE
   K06.021 Retracció gingival generalitzada, mínima
   K06.022 Retracció gingival generalitzada, moderada
   K06.023 Retracció gingival generalitzada, greu
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 K06.1 Augment gingival
  Fibromatosi gingival
 K06.2 Lesions gingivals i de la vora alveolar esdentegada associades a traumatisme
  Hiperplàsia irritant de la vora esdentegada [hiperplàsia per dentadura postissa]

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (capítol 20) per a identificar la causa externa o l'estat de la dentadura (Z97.2)

 K06.3 Pèrdua d'os alveolar horitzontal
 K06.8 Altres trastorns especificats de geniva i vora alveolar esdentegada

  

Deficiència de vora vertical
Vora alveolar flàccida
Granuloma piogen de geniva
Granuloma de cèl·lules gegants perifèric de geniva
Epúlide fibrosa
Epúlide de cèl·lules gegants

  Exclou 2: quist gingival (K09.0)
 K06.9 Trastorn de geniva i vora alveolar esdentegada no especificat
K08 Altres trastorns de les dents i les estructures de suport

 Exclou 2: anomalies dentofacials, incloent maloclusió (M26.-)
trastorns de maxil·lar (M27.-)

 K08.0 Exfoliació de les dents per causes sistèmiques

  Codifiqueu
també:

l'afecció sistèmica subjacent

 K08.1 Pèrdua total de les dents
  Pèrdua total de les dents adquirida

  
Exclou 1: absència de dents congènita (K00.0)

exfoliació de les dents per causes sistèmiques (K08.0)
pèrdua parcial de les dents (K08.4-)

  K08.10 Pèrdua total de les dents, causa no especificada
   K08.101 Pèrdua total de les dents, causa no especificada, classe I
   K08.102 Pèrdua total de les dents, causa no especificada, classe II
   K08.103 Pèrdua total de les dents, causa no especificada, classe III
   K08.104 Pèrdua total de les dents, causa no especificada, classe IV

   K08.109 Pèrdua total de les dents, causa no especificada, classe no
especificada

    Edentulisme NE
  K08.11 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme
   K08.111 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme, classe I
   K08.112 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme, classe II
   K08.113 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme, classe III
   K08.114 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme, classe IV

   K08.119 Pèrdua total de les dents causada per traumatisme, classe no
especificada

  K08.12 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques

   K08.121 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques, classe
I

   K08.122 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques, classe
II

   K08.123 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques, classe
III

   K08.124 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques, classe
IV

   K08.129 Pèrdua total de les dents causada per malalties periodòntiques, classe
no especificada

  K08.13 Pèrdua total de les dents causada per càries
   K08.131 Pèrdua total de les dents causada per càries, classe I
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   K08.132 Pèrdua total de les dents causada per càries, classe II
   K08.133 Pèrdua total de les dents causada per càries, classe III
   K08.134 Pèrdua total de les dents causada per càries, classe IV
   K08.139 Pèrdua total de les dents causada per càries, classe no especificada
  K08.19 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades

   K08.191 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades,
classe I

   K08.192 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades,
classe II

   K08.193 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades,
classe III

   K08.194 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades,
classe IV

   K08.199 Pèrdua total de les dents causada per altres causes especificades,
classe no especificada

 K08.2 Atròfia de vora alveolar esdentegada
  K08.20 Atròfia no especificada de vora alveolar esdentegada

   Atròfia de mandíbula NE
Atròfia de maxil·la NE

  K08.21 Atròfia mínima de mandíbula
   Atròfia mínima de mandíbula esdentegada
  K08.22 Atròfia moderada de mandíbula
   Atròfia moderada de mandíbula esdentegada
  K08.23 Atròfia greu de mandíbula
   Atròfia greu de mandíbula esdentegada
  K08.24 Atròfia mínima de maxil·la
   Atròfia mínima de maxil·la esdentegada
  K08.25 Atròfia moderada de maxil·la
   Atròfia moderada de maxil·la esdentegada
  K08.26 Atròfia greu de maxil·la
   Atròfia greu de maxil·la esdentegada
 K08.3 Arrel dental retinguda
 K08.4 Pèrdua parcial de les dents
  Pèrdua parcial de les dents adquirida

  Exclou 1: absència de dents congènita (K00.0)
pèrdua total de les dents (K08.1-)

  Exclou 2: exfoliació de les dents per causes sistèmiques (K08.0)
  K08.40 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada
   K08.401 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada, classe I
   K08.402 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada, classe II
   K08.403 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada, classe III
   K08.404 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada, classe IV

   K08.409 Pèrdua parcial de les dents, causa no especificada, classe no
especificada

    Estat d'extracció dental NE
  K08.41 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme
   K08.411 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme, classe I
   K08.412 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme, classe II
   K08.413 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme, classe III
   K08.414 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme, classe IV

   K08.419 Pèrdua parcial de les dents causada per traumatisme, classe no
especificada

  K08.42 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques

   K08.421 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques,
classe I
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   K08.422 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques,
classe II

   K08.423 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques,
classe III

   K08.424 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques,
classe IV

   K08.429 Pèrdua parcial de les dents causada per malalties periodòntiques,
classe no especificada

  K08.43 Pèrdua parcial de les dents causada per càries
   K08.431 Pèrdua parcial de les dents causada per càries, classe I
   K08.432 Pèrdua parcial de les dents causada per càries, classe II
   K08.433 Pèrdua parcial de les dents causada per càries, classe III
   K08.434 Pèrdua parcial de les dents causada per càries, classe IV
   K08.439 Pèrdua parcial de les dents causada per càries, classe no especificada
  K08.49 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades

   K08.491 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades,
classe I

   K08.492 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades,
classe II

   K08.493 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades,
classe III

   K08.494 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades,
classe IV

   K08.499 Pèrdua parcial de les dents causada per altres causes especificades,
classe no especificada

 K08.5 Restauració dental no satisfactòria

  Pont, corona o empastament defectuosos
Restauració dental defectuosa

  Exclou 1: estat de restauració dental (Z98.811)

  Exclou 2: fallida en implant dental intraossi (M27.6-)
tractament endodòntic no satisfactori (M27.5-)

  K08.50 Restauració dental no satisfactòria no especificada
   Restauració dental defectuosa NE
  K08.51 Vores de restauració dental obertes

   
Fallida en la restauració dental de la integritat de la vora
Vora oberta de la restauració dental
Vora gingival defectuosa de la restauració dental

  K08.52 Sobreeiximent no reparable dels materials en la restauració dental
   Sobreeiximent de la restauració dental
  K08.53 Material de restauració dental fracturat

   Exclou 1: fissura dental (K03.81)
fractura de dent traumàtica (S02.5)

   K08.530 Material de restauració dental fracturat, sense pèrdua de material
   K08.531 Material de restauració dental fracturat, amb pèrdua de material
   K08.539 Material de restauració dental fracturat, no especificat

  K08.54 Contorn de restauració dental existent biològicament incompatible amb la salut
bucodental

   
Fallida en la restauració dental de la integritat anatòmica periodòntica
Contorns no acceptables de la restauració dental existent
Morfologia no acceptable de la restauració dental existent

  K08.55 Al·lèrgia al material de restauració dental existent

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'al·lèrgia

  K08.56 Estètica deficient de la restauració dental existent
   Restauració dental estèticament inadequada o desagradable
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  K08.59 Altres tipus de restauració dental no satisfactòria
   Altres tipus de restauració dental defectuosa
 K08.8 Altres trastorns especificats de les dents i les estructures de suport
  K08.81 Traumatisme oclusiu primari
  K08.82 Traumatisme oclusiu secundari
  K08.89 Altres trastorns especificats de les dents i les estructures de suport

   

Alçada insuficient de la corona anatòmica
Vora alveolar irregular
Mal de queixal NE
Longitud insuficient de la corona clínica
Augment de la vora alveolar NE

 K08.9 Trastorn de les dents i les estructures de suport no especificat
K09 Quists de la regió oral no classificats a cap altre lloc

 Inclou: lesions que presenten característiques histològiques de quist aneurismàtic i d'una altra lesió
osteofibrosa

 Exclou 2: quist de maxil·lar (M27.0-, M27.4-)
quist radicular (K04.8)

 K09.0 Quists odontogènics de desenvolupament

  

Quist dentíger
Quist d'erupció
Quist fol·licular
Quist gingival
Quist periodòntic lateral
Quist primordial

  Exclou 2: queratoquist (D16.4, D16.5)
tumors queratoquístics odontogènics (D16.4, D16.5)

 K09.1 Quists (no odontogènics) de desenvolupament de la regió oral

  

Quist (de) conducte incisiu
Quist (de) palatal de papil·la
Quist globulomaxil·lar
Quist palatal medià
Quist nasoalveolar
Quist nasolabial
Quist de conducte nasopalatí

 K09.8 Altres tipus de quist de la regió oral no classificats cap altre lloc

  

Quist dermoide
Quist epidermoide
Quist limfoepitelial
Perla d'Epstein

 K09.9 Quist de la regió oral no especificat
K11 Malalties de glàndules salivals

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 K11.0 Atròfia de glàndula salival
 K11.1 Hipertròfia de glàndula salival
 K11.2 Sialoadenitis
  Parotitis

  
Exclou 1: febre uveoparotídia [Heerfordt] (D86.89)

parotiditis (B26.-)
parotitis epidèmica (B26.-)

  K11.20 Sialoadenitis no especificada
  K11.21 Sialoadenitis aguda
   Exclou 1: sialoadenitis recurrent aguda (K11.22)
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  K11.22 Sialoadenitis recurrent aguda
  K11.23 Sialoadenitis crònica
 K11.3 Abscés de glàndula salival
 K11.4 Fístula de glàndula salival
  Exclou 1: fístula congènita de glàndula salival (Q38.4)
 K11.5 Sialolitiasi

  Càlcul de glàndula o conducte salivals
Pedra de glàndula o conducte salivals

 K11.6 Mucocele de glàndula salival

  
Quist mucós d'extravasació de glàndula salival
Quist mucós de retenció de glàndula salival
Rànula

 K11.7 Alteracions de la secreció salival

  
Hipoptialisme
Ptialisme
Xerostomia

  Exclou 2: xerostomia NE (R68.2)
 K11.8 Altres malalties de glàndules salivals

  

Lesió limfoepitelial benigna de glàndula salival
Malaltia de Mikulicz
Sialometaplàsia necrosant
Sialèctasi
Estenosi de conducte salival
Estretor de conducte salival

  Exclou 1: síndrome seca [Sjögren] (M35.0-)
 K11.9 Malaltia no especificada de glàndula salival
  Sialoadenopatia NE
K12 Estomatitis i lesions relacionades

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 1: cancrum oris (A69.0)
estomatitis gangrenosa (A69.0)
gingivoestomatitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.2)
noma (A69.0)
quilitis (K13.0)

 K12.0 Aftes orals recurrents

  

Estomatitis aftosa (major) (menor)
Aftes de Bednar
Periadenitis mucosa necròtica recidivant
Úlcera aftosa recurrent
Estomatitis herpetiforme

 K12.1 Altres formes d'estomatitis

  

Estomatitis NE
Estomatitis per dentadura postissa
Estomatitis ulcerosa
Estomatitis vesicular

  Exclou 1: estomatitis aguda necrosant ulcerosa (A69.1)
estomatitis de Vincent (A69.1)

 K12.2 Cel·lulitis i abscés de boca

  Cel·lulitis de boca (sòl)
Abscés submandibular
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Exclou 2: abscés de glàndula salival (K11.3)
abscés de llengua (K14.0)
abscés periamigdalí (J36)
abscés periapical (K04.6-K04.7)
abscés periodòntic (K05.21)

 K12.3 Mucositis oral (ulcerosa)
  Mucositis (oral) (orofaríngia)

  
Exclou 2: mucositis (ulcerosa) de vagina i vulva (N76.81)

mucositis (ulcerosa) gastrointestinal (K92.81)
mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)

  K12.30 Mucositis oral (ulcerosa), no especificada
  K12.31 Mucositis oral (ulcerosa), causada per tractament antineoplàstic

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a altres tractaments antineoplàstics, com ara:
codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar els fàrmacs
antineoplàstics i immunosupressors (T45.1X5)
procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)

  K12.32 Mucositis oral (ulcerosa), causada per altres fàrmacs

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  K12.33 Mucositis oral (ulcerosa), causada per radiació

   
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa (W88-W90, X39.0-) per a identificar la causa

  K12.39 Altres tipus de mucositis oral (ulcerosa)
   Mucositis oral vírica (ulcerosa)
K13 Altres malalties de llavi i mucosa oral
 Inclou: alteracions epitelials de la llengua

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició al fum del tabac en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 2: determinats trastorns de la geniva i la vora alveolar esdentegada (K05-K06)
estomatitis i lesions relacionades (K12.-)
malalties de llengua (K14.-)
quist de la regió oral (K09.-)

 K13.0 Malalties de llavis

  

Abscés de llavis
Quilitis angular
Cel·lulitis de llavis
Quilitis NE
Quilodínia
Quilosi
Quilitis exfoliativa
Fístula de llavis
Quilitis glandular
Hipertròfia de llavis
Boqueres NCAL

  

Exclou 1: arriboflavinosi (E53.0)
boqueres causades per candidosi (B37.83)
boqueres causades per carència de riboflavina (E53.0)
fístula congènita de llavis (Q38.0)
hipertròfia congènita de llavis (Q18.6)
quilitis causada per trastorns relacionats amb la radiació (L55-L59)

 K13.1 Mossegada a galta i llavi
 K13.2 Leucoplàsia i altres alteracions de l'epiteli oral, incloent la llengua
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  Exclou 1: carcinoma in situ de l'epiteli oral (D00.0-)
leucoplàsia vellosa oral (K13.3)

  K13.21 Leucoplàsia de mucosa oral, incloent la llengua

   Leucoqueratosi de mucosa oral
Leucoplàsia de geniva, llavis i llengua

   Exclou 1: leucoplàsia vellosa oral (K13.3)
leucoqueratosi palatal per nicotina (K13.24)

  K13.22 Queratinització mínima de la vora de la mucosa residual
   Queratinització mínima de la vora de la mucosa alveolar
  K13.23 Queratinització excessiva de la vora de la mucosa residual
   Queratinització excessiva de la vora de la mucosa alveolar
  K13.24 Leucoqueratosi palatal per nicotina
   Paladar de fumador
  K13.29 Altres alteracions de l'epiteli oral, incloent la llengua

   

Eritroplàsia de boca o llengua
Hiperplàsia epitelial focal de boca o llengua
Leucoedema de boca o llengua
Altres trastorns de l'epiteli oral

 K13.3 Leucoplàsia vellosa oral
 K13.4 Granuloma i lesions similars a granuloma de la mucosa oral

  
Granuloma eosinofílic
Granuloma piogen
Xantoma berrugós

 K13.5 Fibrosi submucosa oral
  Fibrosi submucosa de llengua
 K13.6 Hiperplàsia irritant de mucosa oral

  Exclou 2: hiperplàsia irritant de la vora esdentegada [hiperplàsia per dentadura postissa]
(K06.2)

 K13.7 Altres lesions de mucosa oral i lesions de mucosa oral no especificades
  K13.70 Lesions de mucosa oral no especificades
  K13.79 Altres tipus de lesió de mucosa oral
   Mucinosi oral focal
K14 Malalties de llengua

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)
consum de tabac (Z72.0)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 

Exclou 2: eritroplàsia (K13.29)
fibrosi submucosa de llengua (K13.5)
hiperplàsia epitelial focal (K13.29)
leucoedema de llengua (K13.29)
leucoplàsia de llengua (K13.21)
leucoplàsia vellosa oral (K13.3)
macroglòssia (congènita) (Q38.2)

 K14.0 Glossitis

  Abscés de llengua
Ulceració (traumàtica) de llengua

  Exclou 1: glossitis atròfica (K14.4)
 K14.1 Llengua geogràfica

  Glossitis migratòria benigna
Glossitis d'àrees exfoliatives

 K14.2 Glossitis romboidal mediana
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 K14.3 Hipertròfia de papil·les linguals

  

Llengua negra pilosa
Llengua saburral
Hipertròfia de papil·les foliàcies
Llengua vellosa negra

 K14.4 Atròfia de papil·les linguals
  Glossitis atròfica
 K14.5 Llengua plegada

  
Llengua fissurada
Llengua arrugada
Llengua escrotal

  Exclou 1: llengua fissurada congènita (Q38.3)
 K14.6 Glossodínia

  Glossopirosi
Llengua dolorosa

 K14.8 Altres malalties de llengua

  

Atròfia de llengua
Llengua crenada
Augment de llengua
Glossocele
Glossoptosi
Hipertròfia de llengua

 K14.9 Malaltia no especificada de llengua
  Glossopatia NE
Malalties de l'esòfag, l'estómac i el duodè (K20-K31)
Exclou 2: hèrnia hiatal (K44.-)
K20 Esofagitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 

Exclou 1: erosió d'esòfag (K22.1-)
esofagitis amb malaltia de reflux gastroesofàgic (K21.0-)
esofagitis per reflux (K21.0-)
esofagitis ulcerosa (K22.1-)

 Exclou 2: gastritis o gastroenteritis eosinofíliques (K52.81)
 K20.0 Esofagitis eosinofílica
 K20.8 Altres tipus d'esofagitis
  K20.80 Altres tipus d'esofagitis, sense hemorràgia

   Abscés d'esòfag
Altres tipus d'esofagitis NE

  K20.81 Altres tipus d'esofagitis, amb hemorràgia
 K20.9 Esofagitis no especificada
  K20.90 Esofagitis no especificada, sense hemorràgia
   Esofagitis NE
  K20.91 Esofagitis no especificada, amb hemorràgia
K21 Malaltia de reflux gastroesofàgic
 Exclou 1: reflux esofàgic del nadó (P78.83)
 K21.0 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis
  K21.00 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis, sense hemorràgia
   Esofagitis per reflux
  K21.01 Malaltia de reflux gastroesofàgic, amb esofagitis, amb hemorràgia
 K21.9 Malaltia de reflux gastroesofàgic, sense esofagitis
  Reflux esofàgic NE
K22 Altres malalties d'esòfag
 Exclou 2: varices esofàgiques (I85.-)
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 K22.0 Acalàsia de càrdies

  Acalàsia NE
Cardioespasme

  Exclou 1: cardioespasme congènit (Q39.5)
 K22.1 Úlcera d'esòfag

  

Úlcera de Barrett
Erosió d'esòfag
Úlcera fúngica d'esòfag
Úlcera pèptica d'esòfag
Úlcera d'esòfag per ingestió de substàncies químiques
Úlcera d'esòfag per ingestió de fàrmacs i medicaments
Esofagitis ulcerosa

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: esòfag de Barrett (K22.7-)
  K22.10 Úlcera d'esòfag, sense hemorràgia
   Úlcera d'esòfag NE
  K22.11 Úlcera d'esòfag, amb hemorràgia
   Exclou 2: varices esofàgiques hemorràgiques (I85.01, I85.11)
 K22.2 Obstrucció esofàgica

  

Compressió esofàgica
Constricció esofàgica
Estenosi esofàgica
Estretor esofàgica

  Exclou 1: estenosi o estretor congènites de l'esòfag (Q39.3)
 K22.3 Perforació esofàgica
  Ruptura esofàgica

  Exclou 1: perforació traumàtica de l'esòfag (toràcic) (S27.8-)
 K22.4 Discinèsia esofàgica

  
Esòfag de tirabuixó
Espasme esofàgic difús
Espasme esofàgic

  Exclou 1: cardioespasme (K22.0)
 K22.5 Diverticle esofàgic adquirit
  Bossa esofàgica adquirida

  Exclou 1: diverticle esofàgic (congènit) (Q39.6)
 K22.6 Síndrome de laceració-hemorràgia gastroesofàgica
  Síndrome de Mallory-Weiss
 K22.7 Esòfag de Barrett

  Malaltia de Barrett
Síndrome de Barrett

  Exclou 1: neoplàsia maligna d'esòfag (C15.-)
úlcera de Barrett (K22.1)

  K22.70 Esòfag de Barrett sense displàsia
   Esòfag de Barrett NE
  K22.71 Esòfag de Barrett amb displàsia
   K22.710 Esòfag de Barrett, amb displàsia de baix grau
   K22.711 Esòfag de Barrett, amb displàsia d'alt grau
   K22.719 Esòfag de Barrett, amb displàsia no especificada
 K22.8 Altres malalties especificades d'esòfag
  Hemorràgia d'esòfag NE
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  Exclou 2: síndrome de Paterson-Kelly (D50.1)
varices esofàgiques (I85.-)

 K22.9 Malaltia d'esòfag no especificada
K23 Trastorns d'esòfag en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
sífilis congènita (A50.5)

 
Exclou 1: megaesòfag causat per malaltia de Chagas (B57.31)

sífilis tardana (A52.79)
tuberculosi (A18.83)

K25 Úlcera gàstrica

 
Inclou: erosió (aguda) d'estómac

úlcera (pèptica) d'estómac
úlcera (pèptica) pilòrica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 Exclou 1: gastritis aguda (K29.0-)
úlcera pèptica NE (K27.-)

 K25.0 Úlcera gàstrica aguda, amb hemorràgia
 K25.1 Úlcera gàstrica aguda, amb perforació
 K25.2 Úlcera gàstrica aguda, amb hemorràgia i perforació
 K25.3 Úlcera gàstrica aguda, sense hemorràgia ni perforació
 K25.4 Úlcera gàstrica crònica o no especificada, amb hemorràgia
 K25.5 Úlcera gàstrica crònica o no especificada, amb perforació
 K25.6 Úlcera gàstrica crònica o no especificada, amb hemorràgia i perforació
 K25.7 Úlcera gàstrica crònica, sense hemorràgia ni perforació
 K25.9 Úlcera gàstrica no especificada com a aguda o crònica, sense hemorràgia ni perforació
K26 Úlcera duodenal

 
Inclou: erosió (aguda) de duodè

úlcera (pèptica) de duodè
úlcera (pèptica) postpilòrica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 Exclou 1: úlcera pèptica NE (K27.-)
 K26.0 Úlcera duodenal aguda, amb hemorràgia
 K26.1 Úlcera duodenal aguda, amb perforació
 K26.2 Úlcera duodenal aguda, amb hemorràgia i perforació
 K26.3 Úlcera duodenal aguda, sense hemorràgia ni perforació
 K26.4 Úlcera duodenal crònica o no especificada, amb hemorràgia
 K26.5 Úlcera duodenal crònica o no especificada, amb perforació
 K26.6 Úlcera duodenal crònica o no especificada, amb hemorràgia i perforació
 K26.7 Úlcera duodenal crònica, sense hemorràgia ni perforació
 K26.9 Úlcera duodenal no especificada com a aguda o crònica, sense hemorràgia ni perforació
K27 Úlcera pèptica de localització no especificada

 Inclou: úlcera gastroduodenal NE
úlcera pèptica NE

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 Exclou 1: úlcera pèptica del nadó (P78.82)
 K27.0 Úlcera pèptica aguda, localització no especificada, amb hemorràgia
 K27.1 Úlcera pèptica aguda, localització no especificada, amb perforació
 K27.2 Úlcera pèptica aguda, localització no especificada, amb hemorràgia i perforació
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 K27.3 Úlcera pèptica aguda, localització no especificada, sense hemorràgia ni perforació
 K27.4 Úlcera pèptica crònica o no especificada, localització no especificada, amb hemorràgia
 K27.5 Úlcera pèptica crònica o no especificada, localització no especificada, amb perforació

 K27.6 Úlcera pèptica crònica o no especificada, localització no especificada, amb hemorràgia i
perforació

 K27.7 Úlcera pèptica crònica, localització no especificada, sense hemorràgia ni perforació

 K27.9 Úlcera pèptica, localització no especificada, no especificada com a aguda o crònica, sense
hemorràgia ni perforació

K28 Úlcera gastrojejunal

 

Inclou: úlcera (pèptica) o erosió anastomòtica
úlcera (pèptica) o erosió estomàtica
úlcera (pèptica) o erosió gastrocòlica
úlcera (pèptica) o erosió gastrointestinal
úlcera (pèptica) o erosió gastrojejunal
úlcera (pèptica) o erosió jejunal
úlcera (pèptica) o erosió marginal

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 Exclou 1: úlcera primària d'intestí prim (K63.3)
 K28.0 Úlcera gastrojejunal aguda, amb hemorràgia
 K28.1 Úlcera gastrojejunal aguda, amb perforació
 K28.2 Úlcera gastrojejunal aguda, amb hemorràgia i perforació
 K28.3 Úlcera gastrojejunal aguda, sense hemorràgia ni perforació
 K28.4 Úlcera gastrojejunal crònica o no especificada, amb hemorràgia
 K28.5 Úlcera gastrojejunal crònica o no especificada, amb perforació
 K28.6 Úlcera gastrojejunal crònica o no especificada, amb hemorràgia i perforació
 K28.7 Úlcera gastrojejunal crònica, sense hemorràgia ni perforació
 K28.9 Úlcera gastrojejunal no especificada com a aguda o crònica, sense hemorràgia ni perforació
K29 Gastritis i duodenitis

 Exclou 1: gastritis o gastroenteritis eosinofíliques (K52.81)
síndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

 K29.0 Gastritis aguda

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

  Exclou 1: erosió (aguda) d'estómac (K25.-)
  K29.00 Gastritis aguda, sense hemorràgia
  K29.01 Gastritis aguda, amb hemorràgia
 K29.2 Gastritis alcohòlica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

  K29.20 Gastritis alcohòlica, sense hemorràgia
  K29.21 Gastritis alcohòlica, amb hemorràgia
 K29.3 Gastritis superficial crònica
  K29.30 Gastritis superficial crònica, sense hemorràgia
  K29.31 Gastritis superficial crònica, amb hemorràgia
 K29.4 Gastritis atròfica crònica
  Atròfia gàstrica
  K29.40 Gastritis atròfica crònica, sense hemorràgia
  K29.41 Gastritis atròfica crònica, amb hemorràgia
 K29.5 Gastritis crònica no especificada

  Gastritis antral crònica
Gastritis fúndica crònica
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  K29.50 Gastritis crònica no especificada, sense hemorràgia
  K29.51 Gastritis crònica no especificada, amb hemorràgia
 K29.6 Altres tipus de gastritis

  
Gastritis hipertròfica gegant
Gastritis granulomatosa
Malaltia de Ménétrier

  K29.60 Altres tipus de gastritis, sense hemorràgia
  K29.61 Altres tipus de gastritis, amb hemorràgia
 K29.7 Gastritis no especificada
  K29.70 Gastritis no especificada, sense hemorràgia
  K29.71 Gastritis no especificada, amb hemorràgia
 K29.8 Duodenitis
  K29.80 Duodenitis, sense hemorràgia
  K29.81 Duodenitis, amb hemorràgia
 K29.9 Gastroduodenitis no especificada
  K29.90 Gastroduodenitis no especificada, sense hemorràgia
  K29.91 Gastroduodenitis no especificada, amb hemorràgia
K30 Dispèpsia funcional
 Indigestió

 

Exclou 1: dispèpsia NE (R10.13)
dispèpsia nerviosa (F45.8)
dispèpsia neuròtica (F45.8)
dispèpsia psicogènica (F45.8)
pirosi (R12)

K31 Altres malalties d'estómac i duodè
 Inclou: trastorns funcionals d'estómac

 Exclou 2: diverticle de duodè (K57.00-K57.13)
gastroparèsia diabètica (E08.43, E09.43, E10.43, E11.43, E13.43)

 K31.0 Dilatació aguda d'estómac
  Distensió aguda d'estómac
 K31.1 Estenosi pilòrica hipertròfica adulta
  Estenosi pilòrica NE

  Exclou 1: estenosi pilòrica congènita o infantil (Q40.0)
 K31.2 Estretor i estenosi de rellotge d'arena d'estómac

  Exclou 1: contracció de rellotge d'arena d'estómac (K31.89)
estómac de rellotge d'arena congènit (Q40.2)

 K31.3 Piloroespasme no classificat a cap altre lloc

  
Exclou 1: piloroespasme congènit o infantil (Q40.0)

piloroespasme neuròtic (F45.8)
piloroespasme psicogènic (F45.8)

 K31.4 Diverticle gàstric
  Exclou 1: diverticle congènit de l'estómac (Q40.2)
 K31.5 Obstrucció de duodè

  

Constricció de duodè
Ili duodenal (crònic)
Estenosi de duodè
Estretor de duodè
Vòlvul de duodè

  Exclou 1: estenosi congènita de duodè (Q41.0)
 K31.6 Fístula d'estómac i duodè

  Fístula gastrocòlica
Fístula gastrojejunocòlica

 K31.7 Pòlip d'estómac i duodè
  Exclou 1: pòlip adenomatós d'estómac (D13.1)
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  K31.81 Angiodisplàsia gàstrica i duodenal
   K31.811 Angiodisplàsia gàstrica i duodenal, amb hemorràgia
   K31.819 Angiodisplàsia gàstrica i duodenal, sense hemorràgia
    Angiodisplàsia gàstrica i duodenal NE
  K31.82 Lesió de Dieulafoy (hemorràgica) d'estómac i duodè
   Exclou 2: lesió de Dieulafoy intestinal (K63.81)
  K31.83 Aclorhídria
  K31.84 Gastroparèsia
   Gastroparàlisi

   

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, si es coneix, com ara:
anorèxia nerviosa (F50.0-)
diabetis mellitus (E08.43, E09.43, E10.43, E11.43, E13.43)
esclerodèrmia (M34.-)

  K31.89 Altres malalties d'estómac i duodè
 K31.9 Malaltia d'estómac i duodè no especificada
Malalties de l'apèndix (K35-K38)
K35 Apendicitis aguda
 K35.2 Apendicitis aguda, amb peritonitis generalitzada
  Apendicitis (aguda) amb peritonitis (difusa) generalitzada consecutiva a ruptura o perforació de l'apèndix
  K35.20 Apendicitis aguda, amb peritonitis generalitzada, sense abscés
   Apendicitis (aguda) amb peritonitis generalitzada NE
  K35.21 Apendicitis aguda, amb peritonitis generalitzada, amb abscés
 K35.3 Apendicitis aguda, amb peritonitis localitzada
  K35.30 Apendicitis aguda, amb peritonitis localitzada, sense perforació ni gangrena
   Apendicitis aguda amb peritonitis localitzada NE
  K35.31 Apendicitis aguda, amb peritonitis localitzada i gangrena, sense perforació
  K35.32 Apendicitis aguda, amb perforació i peritonitis localitzada, sense abscés

   
Apendicitis (aguda) amb perforació NE
Ruptura d'apèndix (amb peritonitis localitzada) NE
Perforació d'apèndix NE

  K35.33 Apendicitis aguda, amb perforació i peritonitis localitzada, amb abscés

   Apendicitis (aguda) amb abscés (peritoneal) NE
Ruptura d'apèndix amb peritonitis localitzada i abscés

 K35.8 Altres apendicitis agudes i apendicitis agudes no especificades
  K35.80 Apendicitis aguda no especificada

   Apendicitis aguda NE
Apendicitis aguda sense peritonitis (localitzada) (generalitzada)

  K35.89 Altres tipus d'apendicitis aguda
   K35.890 Altres tipus d'apendicitis aguda, sense perforació ni gangrena
   K35.891 Altres tipus d'apendicitis aguda, sense perforació, amb gangrena
    Apendicitis (aguda) amb gangrena NE
K36 Altres tipus d'apendicitis

 Apendicitis crònica
Apendicitis recurrent

K37 Apendicitis no especificada
 Exclou 1: apendicitis no especificada amb peritonitis (K35.2-, K35.3-)
K38 Altres malalties de l'apèndix
 K38.0 Hiperplàsia d'apèndix
 K38.1 Concrecions apendiculars

  Fecàlit d'apèndix
Estercòlit d'apèndix

 K38.2 Diverticle d'apèndix
 K38.3 Fístula d'apèndix
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 K38.9 Malaltia d'apèndix no especificada
Hèrnia (K40-K46)
Nota: Classifiqueu l'hèrnia amb gangrena i obstrucció a hèrnia amb gangrena
Inclou: hèrnia adquirida

hèrnia congènita, excepte diafragmàtica o hiatal
hèrnia recurrent

K40 Hèrnia inguinal

 

Inclou: bubonocele
hèrnia escrotal
hèrnia inguinal directa
hèrnia inguinal doble
hèrnia inguinal indirecta
hèrnia inguinal NE
hèrnia inguinal obliqua

 K40.0 Hèrnia inguinal bilateral amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia inguinal (bilateral) que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia inguinal (bilateral) incarcerada sense gangrena
Hèrnia inguinal (bilateral) irreductible sense gangrena
Hèrnia inguinal (bilateral) estrangulada sense gangrena

  K40.00 Hèrnia inguinal bilateral amb obstrucció sense gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia inguinal bilateral amb obstrucció sense gangrena NE
  K40.01 Hèrnia inguinal bilateral amb obstrucció sense gangrena, recurrent
 K40.1 Hèrnia inguinal bilateral amb gangrena
  K40.10 Hèrnia inguinal bilateral amb gangrena, no especificada com a recurrent
   Hèrnia inguinal bilateral amb gangrena NE
  K40.11 Hèrnia inguinal bilateral amb gangrena, recurrent
 K40.2 Hèrnia inguinal bilateral sense obstrucció ni gangrena

  K40.20 Hèrnia inguinal bilateral sense obstrucció ni gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia inguinal bilateral NE
  K40.21 Hèrnia inguinal bilateral sense obstrucció ni gangrena, recurrent
 K40.3 Hèrnia inguinal unilateral amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia inguinal (unilateral) que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia inguinal (unilateral) incarcerada sense gangrena
Hèrnia inguinal (unilateral) irreductible sense gangrena
Hèrnia inguinal (unilateral) estrangulada sense gangrena

  K40.30 Hèrnia inguinal unilateral amb obstrucció sense gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia inguinal amb obstrucció NE
Hèrnia inguinal unilateral amb obstrucció sense gangrena NE

  K40.31 Hèrnia inguinal unilateral amb obstrucció sense gangrena, recurrent
 K40.4 Hèrnia inguinal unilateral amb gangrena
  K40.40 Hèrnia inguinal unilateral amb gangrena, no especificada com a recurrent

   Hèrnia inguinal amb gangrena NE
Hèrnia inguinal unilateral amb gangrena NE

  K40.41 Hèrnia inguinal unilateral amb gangrena, recurrent
 K40.9 Hèrnia inguinal unilateral sense obstrucció ni gangrena

  K40.90 Hèrnia inguinal unilateral sense obstrucció ni gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia inguinal NE
Hèrnia inguinal unilateral NE

  K40.91 Hèrnia inguinal unilateral sense obstrucció ni gangrena, recurrent
K41 Hèrnia crural
 K41.0 Hèrnia crural bilateral amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia crural (bilateral) que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia crural (bilateral) incarcerada sense gangrena
Hèrnia crural (bilateral) irreductible sense gangrena
Hèrnia crural (bilateral) estrangulada sense gangrena
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  K41.00 Hèrnia crural bilateral amb obstrucció sense gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia crural bilateral amb obstrucció sense gangrena NE
  K41.01 Hèrnia crural bilateral amb obstrucció sense gangrena, recurrent
 K41.1 Hèrnia crural bilateral amb gangrena
  K41.10 Hèrnia crural bilateral amb gangrena, no especificada com a recurrent
   Hèrnia crural bilateral amb gangrena NE
  K41.11 Hèrnia crural bilateral amb gangrena, recurrent
 K41.2 Hèrnia crural bilateral sense obstrucció ni gangrena

  K41.20 Hèrnia crural bilateral sense obstrucció ni gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia crural bilateral NE
  K41.21 Hèrnia crural bilateral sense obstrucció ni gangrena, recurrent
 K41.3 Hèrnia crural unilateral amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia crural (unilateral) que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia crural (unilateral) incarcerada sense gangrena
Hèrnia crural (unilateral) irreductible sense gangrena
Hèrnia crural (unilateral) estrangulada sense gangrena

  K41.30 Hèrnia crural unilateral amb obstrucció sense gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia crural amb obstrucció NE
Hèrnia crural unilateral amb obstrucció NE

  K41.31 Hèrnia crural unilateral amb obstrucció sense gangrena, recurrent
 K41.4 Hèrnia crural unilateral amb gangrena
  K41.40 Hèrnia crural unilateral amb gangrena, no especificada com a recurrent

   Hèrnia crural amb gangrena NE
Hèrnia crural unilateral amb gangrena NE

  K41.41 Hèrnia crural unilateral amb gangrena, recurrent
 K41.9 Hèrnia crural unilateral sense obstrucció ni gangrena

  K41.90 Hèrnia crural unilateral sense obstrucció ni gangrena, no especificada com a
recurrent

   Hèrnia crural NE
Hèrnia crural unilateral NE

  K41.91 Hèrnia crural unilateral sense obstrucció ni gangrena, recurrent
K42 Hèrnia umbilical
 Inclou: hèrnia paraumbilical

 Exclou 1: omfalocele (Q79.2)
 K42.0 Hèrnia umbilical, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia umbilical que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia umbilical incarcerada sense gangrena
Hèrnia umbilical irreductible sense gangrena
Hèrnia umbilical estrangulada sense gangrena

 K42.1 Hèrnia umbilical, amb gangrena
  Hèrnia umbilical gangrenosa
 K42.9 Hèrnia umbilical, sense obstrucció ni gangrena
  Hèrnia umbilical NE
K43 Hèrnia ventral
 K43.0 Hèrnia incisional, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia incisional que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia incisional incarcerada sense gangrena
Hèrnia incisional irreductible sense gangrena
Hèrnia incisional estrangulada sense gangrena

 K43.1 Hèrnia incisional, amb gangrena
  Hèrnia incisional gangrenosa
 K43.2 Hèrnia incisional, sense obstrucció ni gangrena
  Hèrnia incisional NE
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 K43.3 Hèrnia paraestomàtica, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia paraestomàtica incarcerada sense gangrena
Hèrnia paraestomàtica irreductible sense gangrena
Hèrnia paraestomàtica que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia paraestomàtica estrangulada sense gangrena

 K43.4 Hèrnia paraestomàtica, amb gangrena
  Hèrnia paraestomàtica gangrenosa
 K43.5 Hèrnia paraestomàtica, sense obstrucció ni gangrena
  Hèrnia paraestomàtica NE
 K43.6 Altres hèrnies ventrals i hèrnies ventrals no especificades, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia epigàstrica que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia hipogàstrica que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia epigàstrica incarcerada sense gangrena
Hèrnia hipogàstrica incarcerada sense gangrena
Hèrnia de la línia alba incarcerada sense gangrena
Hèrnia de Spieghel incarcerada sense gangrena
Hèrnia subxifoidal incarcerada sense gangrena
Hèrnia epigàstrica irreductible sense gangrena
Hèrnia hipogàstrica irreductible sense gangrena
Hèrnia de la línia alba irreductible sense gangrena
Hèrnia de Spieghel irreductible sense gangrena
Hèrnia subxifoidal irreductible sense gangrena
Hèrnia de la línia alba que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia de Spieghel que causa obstrucció sense gangrena
Hèrnia epigàstrica estrangulada sense gangrena
Hèrnia hipogàstrica estrangulada sense gangrena
Hèrnia de la línia alba estrangulada sense gangrena
Hèrnia de Spieghel estrangulada sense gangrena
Hèrnia subxifoidal estrangulada sense gangrena
Hèrnia subxifoidal que causa obstrucció sense gangrena

 K43.7 Altres hèrnies ventrals i hèrnies ventrals no especificades, amb gangrena
  Qualsevol afecció de K43.6 especificada com a gangrenosa
 K43.9 Hèrnia ventral, sense obstrucció ni gangrena

  Hèrnia epigàstrica
Hèrnia ventral NE

K44 Hèrnia diafragmàtica

 Inclou: hèrnia hiatal (esofàgica) (per lliscament)
hèrnia paraesofàgica

 Exclou 1: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0)
hèrnia hiatal congènita (Q40.1)

 K44.0 Hèrnia diafragmàtica, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia diafragmàtica que causa obstrucció
Hèrnia diafragmàtica incarcerada
Hèrnia diafragmàtica irreductible
Hèrnia diafragmàtica estrangulada

 K44.1 Hèrnia diafragmàtica, amb gangrena
  Hèrnia diafragmàtica gangrenosa
 K44.9 Hèrnia diafragmàtica, sense obstrucció ni gangrena
  Hèrnia diafragmàtica NE
K45 Altres tipus d'hèrnia abdominal

 

Inclou: hèrnia abdominal de localització especificada NCAL
hèrnia ciàtica
hèrnia lumbar
hèrnia obturadora
hèrnia púdica
hèrnia retroperitoneal

 K45.0 Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal, amb obstrucció sense gangrena

  

Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal que causa obstrucció
Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal incarcerada
Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal irreductible
Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal estrangulada
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 K45.1 Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal, amb gangrena
  Qualsevol afecció de K45 especificada com a gangrenosa
 K45.8 Altres tipus especificats d'hèrnia abdominal, sense obstrucció ni gangrena
K46 Hèrnia abdominal no especificada

 

Inclou: enterocele
epiplocele
hèrnia intersticial
hèrnia intestinal
hèrnia intraabdominal
hèrnia NE

 Exclou 1: enterocele vaginal (N81.5)
 K46.0 Hèrnia abdominal no especificada, amb obstrucció sense gangrena

  

Hèrnia abdominal no especificada que causa obstrucció
Hèrnia abdominal incarcerada no especificada
Hèrnia abdominal irreductible no especificada
Hèrnia abdominal estrangulada no especificada

 K46.1 Hèrnia abdominal no especificada, amb gangrena
  Qualsevol afecció de K46 especificada com a gangrenosa
 K46.9 Hèrnia abdominal no especificada, sense obstrucció ni gangrena
  Hèrnia abdominal NE
Enteritis i colitis no infeccioses (K50-K52)
Inclou: malaltia intestinal inflamatòria no infecciosa
Exclou 1: megacòlon (K59.3-)

síndrome de l'intestí irritable (K58.-)
K50 Malaltia de Crohn [enteritis regional]
 Inclou: enteritis granulomatosa

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
piodèrmia gangrenosa (L88)

 Exclou 1: colitis ulcerosa (K51.-)
 K50.0 Malaltia de Crohn d'intestí prim

  

Malaltia de Crohn [enteritis regional] de duodè
Malaltia de Crohn [enteritis regional] d'ili
Malaltia de Crohn [enteritis regional] de jejú
Ileïtis regional
Ileïtis terminal

  Exclou 1: malaltia de Crohn d'intestí prim i gros (K50.8-)
  K50.00 Malaltia de Crohn d'intestí prim sense complicacions
  K50.01 Malaltia de Crohn d'intestí prim amb complicacions
   K50.011 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb rectorràgia
   K50.012 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb obstrucció intestinal
   K50.013 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb fístula
   K50.014 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb abscés
   K50.018 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb altres complicacions
   K50.019 Malaltia de Crohn d'intestí prim, amb complicacions no especificades
 K50.1 Malaltia de Crohn d'intestí gros

  

Malaltia de Crohn [enteritis regional] de còlon
Malaltia de Crohn [enteritis regional] d'intestí gros
Malaltia de Crohn [enteritis regional] de recte
Colitis granulomatosa
Colitis regional

  Exclou 1: malaltia de Crohn d'intestí prim i gros (K50.8)
  K50.10 Malaltia de Crohn d'intestí gros sense complicacions
  K50.11 Malaltia de Crohn d'intestí gros amb complicacions
   K50.111 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb rectorràgia
   K50.112 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb obstrucció intestinal
   K50.113 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb fístula
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   K50.114 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb abscés
   K50.118 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb altres complicacions
   K50.119 Malaltia de Crohn d'intestí gros, amb complicacions no especificades
 K50.8 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros
  K50.80 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros sense complicacions
  K50.81 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros amb complicacions
   K50.811 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb rectorràgia
   K50.812 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb obstrucció intestinal
   K50.813 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb fístula
   K50.814 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb abscés
   K50.818 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb altres complicacions

   K50.819 Malaltia de Crohn d'intestí prim i gros, amb complicacions no
especificades

 K50.9 Malaltia de Crohn no especificada
  K50.90 Malaltia de Crohn no especificada sense complicacions

   Malaltia de Crohn NE
Enteritis regional NE

  K50.91 Malaltia de Crohn no especificada amb complicacions
   K50.911 Malaltia de Crohn no especificada, amb rectorràgia
   K50.912 Malaltia de Crohn no especificada, amb obstrucció intestinal
   K50.913 Malaltia de Crohn no especificada, amb fístula
   K50.914 Malaltia de Crohn no especificada, amb abscés
   K50.918 Malaltia de Crohn no especificada, amb altres complicacions

   K50.919 Malaltia de Crohn no especificada, amb complicacions no
especificades

K51 Colitis ulcerosa

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
piodèrmia gangrenosa (L88)

 Exclou 1: malaltia de Crohn [enteritis regional] (K50.-)
 K51.0 Pancolitis ulcerosa (crònica)
  Ileïtis retrògrada
  K51.00 Pancolitis ulcerosa (crònica) sense complicacions
   Pancolitis ulcerosa (crònica) NE
  K51.01 Pancolitis ulcerosa (crònica) amb complicacions
   K51.011 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb rectorràgia
   K51.012 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb obstrucció intestinal
   K51.013 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb fístula
   K51.014 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb abscés
   K51.018 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb altres complicacions
   K51.019 Pancolitis ulcerosa (crònica), amb complicacions no especificades
 K51.2 Proctitis ulcerosa (crònica)
  K51.20 Proctitis ulcerosa (crònica) sense complicacions
   Proctitis ulcerosa (crònica) NE
  K51.21 Proctitis ulcerosa (crònica) amb complicacions
   K51.211 Proctitis ulcerosa (crònica), amb rectorràgia
   K51.212 Proctitis ulcerosa (crònica), amb obstrucció intestinal
   K51.213 Proctitis ulcerosa (crònica), amb fístula
   K51.214 Proctitis ulcerosa (crònica), amb abscés
   K51.218 Proctitis ulcerosa (crònica), amb altres complicacions
   K51.219 Proctitis ulcerosa (crònica), amb complicacions no especificades
 K51.3 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica)
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  K51.30 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica) sense complicacions
   Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica) NE
  K51.31 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica) amb complicacions
   K51.311 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb rectorràgia
   K51.312 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb obstrucció intestinal
   K51.313 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb fístula
   K51.314 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb abscés
   K51.318 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb altres complicacions

   K51.319 Rectosigmoïditis ulcerosa (crònica), amb complicacions no
especificades

 K51.4 Pòlips inflamatoris del còlon

  
Exclou 1: pòlip adenomatós de còlon (D12.6)

poliposi de còlon (D12.6)
pòlips de còlon NE (K63.5)

  K51.40 Pòlips inflamatoris del còlon sense complicacions
   Pòlips inflamatoris del còlon NE
  K51.41 Pòlips inflamatoris del còlon amb complicacions
   K51.411 Pòlips inflamatoris del còlon, amb rectorràgia
   K51.412 Pòlips inflamatoris del còlon, amb obstrucció intestinal
   K51.413 Pòlips inflamatoris del còlon, amb fístula
   K51.414 Pòlips inflamatoris del còlon, amb abscés
   K51.418 Pòlips inflamatoris del còlon, amb altres complicacions
   K51.419 Pòlips inflamatoris del còlon, amb complicacions no especificades
 K51.5 Colitis de localització esquerra
  Hemicolitis esquerra
  K51.50 Colitis de localització esquerra sense complicacions
   Colitis de localització esquerra NE
  K51.51 Colitis de localització esquerra amb complicacions
   K51.511 Colitis de localització esquerra, amb rectorràgia
   K51.512 Colitis de localització esquerra, amb obstrucció intestinal
   K51.513 Colitis de localització esquerra, amb fístula
   K51.514 Colitis de localització esquerra, amb abscés
   K51.518 Colitis de localització esquerra, amb altres complicacions
   K51.519 Colitis de localització esquerra, amb complicacions no especificades
 K51.8 Altres tipus de colitis ulcerosa
  K51.80 Altres tipus de colitis ulcerosa sense complicacions
  K51.81 Altres tipus de colitis ulcerosa amb complicacions
   K51.811 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb rectorràgia
   K51.812 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb obstrucció intestinal
   K51.813 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb fístula
   K51.814 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb abscés
   K51.818 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb altres complicacions
   K51.819 Altres tipus de colitis ulcerosa, amb complicacions no especificades
 K51.9 Colitis ulcerosa no especificada
  K51.90 Colitis ulcerosa no especificada sense complicacions
  K51.91 Colitis ulcerosa no especificada amb complicacions
   K51.911 Colitis ulcerosa no especificats, amb rectorràgia
   K51.912 Colitis ulcerosa no especificats, amb obstrucció intestinal
   K51.913 Colitis ulcerosa no especificats, amb fístula
   K51.914 Colitis ulcerosa no especificats, amb abscés
   K51.918 Colitis ulcerosa no especificats, amb altres complicacions
   K51.919 Colitis ulcerosa no especificats, amb complicacions no especificades
K52 Altres gastroenteritis i colitis no infeccioses, i gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades
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 K52.0 Gastroenteritis i colitis causades per radiació
 K52.1 Gastroenteritis i colitis tòxiques
  Gastroenteritis i colitis induïdes per fàrmacs

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar l'agent tòxic

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 K52.2 Gastroenteritis i colitis al·lèrgiques i dietètiques
  Gastroenteritis o colitis per hipersensibilitat alimentària

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'al·lèrgia alimentària (Z91.01-, Z91.02-)

  

Exclou 2: colitis eosinofílica al·lèrgica (K52.82)
esofagitis eosinofílica al·lèrgica (K20.0)
gastritis eosinofílica al·lèrgica (K52.81)
gastroenteritis eosinofílica al·lèrgica (K52.81)
proctocolitis induïda per proteïnes alimentàries (K52.82)

  K52.21 Síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries
   SEIPA

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a xoc hipovolèmic, si escau (R57.1)

  K52.22 Enteropatia induïda per proteïnes alimentàries
  K52.29 Altres tipus de gastroenteritis i colitis al·lèrgiques i dietètiques

   Gastroenteritis o colitis per hipersensibilitat alimentària
Hipersensibilitat gastrointestinal immediata

 K52.3 Colitis indeterminada
  Malaltia intestinal inflamatòria no classificada (MIINC) colònica

  Exclou 1: colitis no especificada (K52.9)
 K52.8 Altres tipus especificats de gastroenteritis i colitis no infeccioses
  K52.81 Gastritis o gastroenteritis eosinofíliques
   Enteritis eosinofílica

   Exclou 2: esofagitis eosinofílica (K20.0)
  K52.82 Colitis eosinofílica

   

Proctocolitis al·lèrgica
Proctocolitis induïda per proteïnes de la llet
Proctocolitis induïda per proteïnes alimentàries
Proctocolitis eosinofílica induïda per aliments

  K52.83 Colitis microscòpica
   K52.831 Colitis col·làgena
   K52.832 Colitis limfocítica
   K52.838 Altres tipus de colitis microscòpica
   K52.839 Colitis microscòpica no especificada
  K52.89 Altres tipus especificats de gastroenteritis i colitis no infeccioses
 K52.9 Gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades

  

Colitis NE
Enteritis NE
Gastroenteritis NE
Ileïtis NE
Jejunitis NE
Sigmoïditis NE

  

Exclou 1: diarrea funcional (K59.1)
diarrea NE (R19.7)
diarrea neonatal (no infecciosa) (P78.3)
diarrea psicogènica (F45.8)
gastroenteritis i colitis infeccioses NE (A09)
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Altres malalties dels intestins (K55-K64)
K55 Trastorns vasculars d'intestí
 Exclou 1: enterocolitis necrosant del nadó (P77.-)
 K55.0 Trastorns vasculars aguts d'intestí

  

Infart de l'apèndix epiploic
Embòlia mesentèrica (artèria) (vena)
Infart mesentèric (artèria) (vena)
Trombosi mesentèrica (artèria) (vena)

  K55.01 Isquèmia aguda (reversible) d'intestí prim
   K55.011 Isquèmia focal (segmentària) aguda (reversible) d'intestí prim
   K55.012 Isquèmia difusa aguda (reversible) d'intestí prim
   K55.019 Isquèmia aguda (reversible) d'intestí prim d'extensió no especificada
  K55.02 Infart agut d'intestí prim

   Gangrena d'intestí prim
Necrosi d'intestí prim

   K55.021 Infart focal (segmentari) agut d'intestí prim
   K55.022 Infart difús agut d'intestí prim
   K55.029 Infart agut d'intestí prim d'extensió no especificada
  K55.03 Isquèmia aguda (reversible) d'intestí gros

   Colitis isquèmica fulminant aguda
Colitis isquèmica subaguda

   K55.031 Isquèmia focal (segmentària) aguda (reversible) d'intestí gros
   K55.032 Isquèmia difusa aguda (reversible) d'intestí gros
   K55.039 Isquèmia aguda (reversible) d'intestí gros d'extensió no especificada
  K55.04 Infart agut d'intestí gros

   Gangrena d'intestí gros
Necrosi d'intestí gros

   K55.041 Infart focal (segmentari) agut d'intestí gros
   K55.042 Infart difús agut d'intestí gros
   K55.049 Infart agut d'intestí gros d'extensió no especificada
  K55.05 Isquèmia aguda (reversible) de part no especificada de l'intestí

   K55.051 Isquèmia focal (segmentària) aguda (reversible) de part no especificada
de l'intestí

   K55.052 Isquèmia difusa aguda (reversible) de part no especificada de l'intestí

   K55.059 Isquèmia aguda (reversible) de part no especificada de l'intestí i
d'extensió no especificada

  K55.06 Infart agut de part no especificada de l'intestí

   
Gangrena d'intestí
Necrosi d'intestí
Infart intestinal agut

   K55.061 Infart focal (segmentari) agut de part no especificada de l'intestí
   K55.062 Infart difús agut de part no especificada de l'intestí

   K55.069 Infart agut de part no especificada de l'intestí i d'extensió no
especificada

 K55.1 Trastorns vasculars crònics d'intestí

  

Colitis isquèmica crònica
Enteritis isquèmica crònica
Enterocolitis isquèmica crònica
Estretor isquèmica intestinal
Ateroesclerosi mesentèrica
Insuficiència vascular mesentèrica

 K55.2 Angiodisplàsia de còlon
  K55.20 Angiodisplàsia de còlon, sense hemorràgia
  K55.21 Angiodisplàsia de còlon, amb hemorràgia
 K55.3 Enterocolitis necrosant
  Exclou 1: enterocolitis necrosant del nadó (P77.-)
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  Exclou 2: enterocolitis necrosant causada per Clostridium difficile (A04.7-)
  K55.30 Enterocolitis necrosant, no especificada
   Enterocolitis necrosant NE
  K55.31 Enterocolitis necrosant, estadi 1
   Enterocolitis necrosant sense pneumatosi sense perforació
  K55.32 Enterocolitis necrosant, estadi 2
   Enterocolitis necrosant amb pneumatosi sense perforació
  K55.33 Enterocolitis necrosant, estadi 3

   Enterocolitis necrosant amb perforació
Enterocolitis necrosant amb pneumatosi i perforació

 K55.8 Altres trastorns vasculars d'intestí
 K55.9 Trastorn vascular no especificat d'intestí

  
Colitis isquèmica
Enteritis isquèmica
Enterocolitis isquèmica

K56 Ili paralític i obstrucció intestinal sense hèrnia

 

Exclou 1: estretor isquèmica intestinal (K55.1)
estretor o estenosi congènites d'intestí (Q41-Q42)
fibrosi quística amb ili meconial (E84.11)
ili meconial NE (P76.0)
obstrucció de duodè (K31.5)
obstrucció intestinal postprocedimental (K91.3-)
obstruccions intestinals neonatals classificables a P76.-

 Exclou 2: estenosi d'anus o recte (K62.4)
 K56.0 Ili paralític

  
Paràlisi de budell
Paràlisi de còlon
Paràlisi d'intestí

  
Exclou 1: ili biliar (K56.3)

ili NE (K56.7)
ili obstructiu NE (K56.69-)

 K56.1 Intussuscepció

  

Intussuscepció o invaginació de budell
Intussuscepció o invaginació de còlon
Intussuscepció o invaginació d'intestí
Intussuscepció o invaginació de recte

  Exclou 2: intussuscepció d'apèndix (K38.8)
 K56.2 Vòlvul

  
Estrangulació de còlon o intestí
Torsió de còlon o intestí
Torçada de còlon o intestí

  Exclou 2: vòlvul de duodè (K31.5)
 K56.3 Ili biliar
  Obstrucció intestinal per càlcul biliar
 K56.4 Altres tipus d'impacció intestinal
  K56.41 Impacció fecal

   Exclou 1: defecació incompleta (R15.0)
restrenyiment (K59.0-)

  K56.49 Altres tipus d'impacció intestinal
 K56.5 Adherències intestinals [brides] amb obstrucció (posteriors a una infecció)

  Hèrnia abdominal causada per adherències amb obstrucció
Adherències peritoneals [brides] amb obstrucció intestinal (posteriors a una infecció)

  K56.50 Adherències intestinals [brides], sense especificar si la obstrucció és parcial o
completa

   Adherències intestinals amb obstrucció NE
  K56.51 Adherències intestinals [brides], amb obstrucció parcial
   Adherències intestinals amb obstrucció incompleta
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  K56.52 Adherències intestinals [brides], amb obstrucció completa
 K56.6 Altres obstruccions intestinals i obstruccions intestinals no especificades
  K56.60 Obstrucció intestinal no especificada
   Obstrucció intestinal NE
   K56.600 Obstrucció intestinal parcial, causa no especificada
    Obstrucció intestinal incompleta NE
   K56.601 Obstrucció intestinal completa, causa no especificada

   K56.609 Obstrucció intestinal no especificada, sense especificar si la
obstrucció és parcial o completa

    Obstrucció intestinal NE
  K56.69 Altres tipus d'obstrucció intestinal

   

Enteroestenosi NE
Ili obstructiu NE
Oclusió de còlon o intestí NE
Estenosi de còlon o intestí NE
Estretor de còlon o intestí NE

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

   K56.690 Altres tipus d'obstrucció intestinal parcial
    Altres tipus d'obstrucció intestinal incompleta
   K56.691 Altres tipus d'obstrucció intestinal completa

   K56.699 Altres tipus d'obstrucció intestinal, sense especificar si la obstrucció
és parcial o completa

    Altres tipus d'obstrucció intestinal NCAL
 K56.7 Ili no especificat
  Exclou 1: ili obstructiu (K56.69-)

  Exclou 2: obstrucció intestinal amb hèrnia (K40-K46)
K57 Malaltia diverticular d'intestí

 Codifiqueu
també:

si escau, la peritonitis (K65.-)

 Exclou 1: diverticle congènit d'intestí (Q43.8)
diverticle de Meckel (Q43.0)

 Exclou 2: diverticle d'apèndix (K38.2)
 K57.0 Diverticulitis d'intestí prim amb perforació i abscés
  Exclou 1: diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés (K57.4-)
  K57.00 Diverticulitis d'intestí prim amb perforació i abscés, sense hemorràgia
  K57.01 Diverticulitis d'intestí prim amb perforació i abscés, amb hemorràgia
 K57.1 Malaltia diverticular d'intestí prim sense perforació ni abscés
  Exclou 1: malaltia diverticular d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés (K57.5-)
  K57.10 Diverticulosi d'intestí prim sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
   Malaltia diverticular d'intestí prim NE
  K57.11 Diverticulosi d'intestí prim sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
  K57.12 Diverticulitis d'intestí prim sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
  K57.13 Diverticulitis d'intestí prim sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
 K57.2 Diverticulitis d'intestí gros amb perforació i abscés
  Exclou 1: diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés (K57.4-)
  K57.20 Diverticulitis d'intestí gros amb perforació i abscés, sense hemorràgia
  K57.21 Diverticulitis d'intestí gros amb perforació i abscés, amb hemorràgia
 K57.3 Malaltia diverticular d'intestí gros sense perforació ni abscés
  Exclou 1: malaltia diverticular d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés (K57.5-)
  K57.30 Diverticulosi d'intestí gros sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
   Malaltia diverticular de còlon NE
  K57.31 Diverticulosi d'intestí gros sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
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  K57.32 Diverticulitis d'intestí gros sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
  K57.33 Diverticulitis d'intestí gros sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
 K57.4 Diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés
  K57.40 Diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés, sense hemorràgia
  K57.41 Diverticulitis d'intestí prim i gros amb perforació i abscés, amb hemorràgia
 K57.5 Malaltia diverticular d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés
  K57.50 Diverticulosi d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
   Malaltia diverticular d'intestí prim i gros NE
  K57.51 Diverticulosi d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
  K57.52 Diverticulitis d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés, sense hemorràgia
  K57.53 Diverticulitis d'intestí prim i gros sense perforació ni abscés, amb hemorràgia
 K57.8 Diverticulitis intestinal, part no especificada, amb perforació i abscés

  K57.80 Diverticulitis intestinal, part no especificada, amb perforació i abscés, sense
hemorràgia

  K57.81 Diverticulitis intestinal, part no especificada, amb perforació i abscés, amb
hemorràgia

 K57.9 Malaltia diverticular d'intestí, part no especificada, sense perforació ni abscés

  K57.90 Diverticulosi intestinal, part no especificada, sense perforació ni abscés, sense
hemorràgia

   Malaltia diverticular d'intestí NE

  K57.91 Diverticulosi intestinal, part no especificada, sense perforació ni abscés, amb
hemorràgia

  K57.92 Diverticulitis intestinal, part no especificada, sense perforació ni abscés, sense
hemorràgia

  K57.93 Diverticulitis intestinal, part no especificada, sense perforació ni abscés, amb
hemorràgia

K58 Síndrome de l'intestí irritable

 Inclou: còlon espàstic
còlon irritable

 K58.0 Síndrome de l'intestí irritable, amb diarrea
 K58.1 Síndrome de l'intestí irritable, amb restrenyiment
 K58.2 Síndrome de l'intestí irritable mixt
 K58.8 Altres tipus de síndrome de l'intestí irritable
 K58.9 Síndrome de l'intestí irritable, sense diarrea
  Síndrome de l'intestí irritable NE
K59 Altres trastorns intestinals funcionals

 
Exclou 1: canvi d'hàbits intestinals NE (R19.4)

malabsorció intestinal (K90.-)
trastorns intestinals psicogènics (F45.8)

 Exclou 2: trastorns funcionals d'estómac (K31.-)
 K59.0 Restrenyiment

  Exclou 1: defecació incompleta (R15.0)
impacció fecal (K56.41)

  K59.00 Restrenyiment no especificat
  K59.01 Restrenyiment de trànsit lent
  K59.02 Restrenyiment per disfunció de l'esfínter
  K59.03 Restrenyiment induït per fàrmacs

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  K59.04 Restrenyiment idiopàtic crònic
   Restrenyiment funcional
  K59.09 Altres tipus de restrenyiment
   Restrenyiment crònic
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 K59.1 Diarrea funcional

  Exclou 1: diarrea NE (R19.7)
síndrome de l'intestí irritable, amb diarrea (K58.0)

 K59.2 Intestí neurogènic no classificat a cap altre lloc
 K59.3 Megacòlon no classificat a cap altre lloc
  Dilatació de còlon

  Codifiqueu
primer:

si escau, (T51-T65) per a identificar l'agent tòxic

  

Exclou 1: megacòlon (causat per) (en) Clostridium difficile (A04.7-)
megacòlon (causat per) (en) malaltia de Chagas (B57.32)
megacòlon (causat per) (en) malaltia de Hirschsprung (Q43.1)
megacòlon congènit (aganglionar) (Q43.1)

  K59.31 Megacòlon tòxic
  K59.39 Altres tipus de megacòlon
   Megacòlon NE
 K59.4 Espasme anal
  Proctàlgia fugaç
 K59.8 Altres trastorns intestinals funcionals especificats
  K59.81 Síndrome d'Ogilvie
   Pseudoobstrucció aguda del còlon (POAC)
  K59.89 Altres trastorns intestinals funcionals especificats

   Atonia de còlon
Pseudoobstrucció (aguda) (crònica) d'intestí

 K59.9 Trastorn intestinal funcional no especificat
K60 Fissura i fístula de regions anal i rectal
 Exclou 1: fissura i fístula de regions anal i rectal amb abscés o cel·lulitis (K61.-)

 Exclou 2: esquinçament d'esfínter anal (guarit) (no traumàtic) (antic) (K62.81)
 K60.0 Fissura anal aguda
 K60.1 Fissura anal crònica
 K60.2 Fissura anal no especificada
 K60.3 Fístula anal
 K60.4 Fístula rectal
  Fístula del recte a la pell

  Exclou 1: fístula rectovaginal (N82.3)
fístula vesicorectal (N32.1)

 K60.5 Fístula anorectal
K61 Abscés de regions anal i rectal

 Inclou: abscés de regions anal i rectal
cel·lulitis de regions anal i rectal

 K61.0 Abscés anal
  Abscés perianal

  Exclou 2: abscés intraesfinteral (K61.4)
 K61.1 Abscés rectal
  Abscés perirectal

  Exclou 1: abscés isquiorectal (K61.39)
 K61.2 Abscés anorectal
 K61.3 Abscés isquiorectal
  Abscés de la fossa isquiorectal
  K61.31 Abscés de ferradura
  K61.39 Altres tipus d'abscés isquiorectal

   Abscés de la fossa isquiorectal
Abscés isquiorectal NE

 K61.4 Abscés intraesfinteral
  Abscés interesfinteral
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 K61.5 Abscés supraelevador
K62 Altres malalties d'anus i recte
 Inclou: conducte anal

 
Exclou 2: funcionament defectuós de colostomia i enterostomia (K94.0-, K94.1-)

hemorroides (K64.-)
incontinència fecal (R15.-)

 K62.0 Pòlip anal
 K62.1 Pòlip rectal
  Exclou 1: pòlip adenomatós (D12.8)
 K62.2 Prolapse anal
  Prolapse del conducte anal
 K62.3 Prolapse rectal
  Prolapse de la mucosa rectal
 K62.4 Estenosi d'anus i recte
  Estretor d'anus (esfínter)
 K62.5 Hemorràgia d'anus i recte

  
Exclou 1: hemorràgia gastrointestinal NE (K92.2)

hemorràgia rectal neonatal (P54.2)
melena (K92.1)

 K62.6 Úlcera d'anus i recte

  Úlcera solitària d'anus i recte
Úlcera estercorària d'anus i recte

  Exclou 1: colitis ulcerosa (K51.-)
fissura i fístula d'anus i recte (K60.-)

 K62.7 Proctitis per radiació

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de radiació (W88.-)
o la radioteràpia (Y84.2)

 K62.8 Altres malalties especificades d'anus i recte
  Exclou 2: proctitis ulcerosa (K51.2)
  K62.81 Esquinçament d'esfínter anal (guarit) (no traumàtic) (antic)
   Esquinçament anal no traumàtic

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol incontinència fecal associada (R15.-)

   

Exclou 2: esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (antic) que complica el part
(O34.7-)
esquinçament traumàtic de l'esfínter anal (S31.831)
fissura anal (K60.-)

  K62.82 Displàsia anal

   
Neoplàsia intraepitelial anal I i II (NIA I i II) (confirmada histològicament)
Displàsia anal NE
Displàsia anal lleu i moderada (confirmada histològicament)

   

Exclou 1: carcinoma in situ d'anus (D01.3)
displàsia anal greu (D01.3)
HGSIL d'anus (R85.613)
neoplàsia intraepitelial anal III (D01.3)
resultats anòmals de l'examen citològic anal sense confirmació
histològica (R85.61-)

  K62.89 Altres malalties especificades d'anus i recte
   Proctitis NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol incontinència fecal associada (R15.-)

 K62.9 Malaltia d'anus i recte no especificada
K63 Altres malalties d'intestí
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 K63.0 Abscés intestinal

  

Exclou 1: abscés intestinal amb colitis ulcerosa (K51.014, K51.214, K51.314, K51.414,
K51.514, K51.814, K51.914)
abscés intestinal amb malaltia de Crohn (K50.014, K50.114, K50.814, K50.914,)
abscés intestinal amb malaltia diverticular (K57.0, K57.2, K57.4, K57.8)

  Exclou 2: abscés d'apèndix (K35.3-)
abscés de regions anal i rectal (K61.-)

 K63.1 Perforació d'intestí (no traumàtica)
  Perforació (no traumàtica) de recte

  
Exclou 1: perforació (no traumàtica) de duodè (K26.-)

perforació (no traumàtica) d'intestí amb malaltia diverticular (K57.0, K57.2, K57.4,
K57.8)

  Exclou 2: perforació (no traumàtica) d'apèndix (K35.2-, K35.3-)
 K63.2 Fístula intestinal

  

Exclou 1: fístula de duodè (K31.6)
fístula intestinal amb colitis ulcerosa (K51.013, K51.213, K51.313, K51.413,
K51.513, K51.813, K51.913)
fístula intestinal amb malaltia de Crohn (K50.013, K50.113, K50.813, K50.913,)

  

Exclou 2: fístula d'apèndix (K38.3)
fístula de regions anal i rectal (K60.-)
fístula enterogenital femenina (N82.2-N82.4)
fístula vesicointestinal (N32.1)

 K63.3 Úlcera intestinal
  Úlcera primària d'intestí prim

  

Exclou 1: colitis ulcerosa (K51.-)
úlcera d'anus o recte (K62.6)
úlcera duodenal (K26.-)
úlcera gastrointestinal (K28.-)
úlcera gastrojejunal (K28.-)
úlcera intestinal amb perforació (K63.1)
úlcera jejunal (K28.-)
úlcera pèptica de localització no especificada (K27.-)

 K63.4 Enteroptosi
 K63.5 Pòlip de còlon

  
Exclou 1: pòlip adenomatós de còlon (D12.-)

pòlip inflamatori del còlon (K51.4-)
poliposi de còlon (D12.6)

 K63.8 Altres malalties especificades d'intestí
  K63.81 Lesió de Dieulafoy intestinal
   Exclou 2: lesió de Dieulafoy d'estómac i duodè (K31.82)
  K63.89 Altres malalties especificades d'intestí
 K63.9 Malaltia d'intestí no especificada
K64 Hemorroides i trombosi venosa perianal
 Inclou: morenes

 Exclou 1: hemorroides que compliquen el part i el puerperi (O87.2)
hemorroides que compliquen l'embaràs (O22.4)

 K64.0 Hemorroides de primer grau

  Hemorroides de grau/estadi I
Hemorroides (sagnants) sense prolapse pel conducte anal

 K64.1 Hemorroides de segon grau

  Hemorroides de grau/estadi II
Hemorroides (sagnants) que es prolapsen amb l'esforç, però que es retrauen de manera espontània

 K64.2 Hemorroides de tercer grau

  
Hemorroides de grau/estadi III
Hemorroides (sagnants) que es prolapsen amb l'esforç i requereixen una recol·locació manual a l'interior
del conducte anal
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 K64.3 Hemorroides de quart grau

  Hemorroides de grau/estadi IV
Hemorroides (sagnants) amb teixit prolapsat que no es pot recol·locar manualment

 K64.4 Restes cutànies [acrocordó] hemorroidals residuals

  Hemorroides externes NE
Restes cutànies hemorroidals d'anus

 K64.5 Trombosi venosa perianal

  
Hemorroides externes amb trombosi
Hematoma perianal
Hemorroides trombosades NE

 K64.8 Altres tipus d'hemorroide

  Hemorroides internes sense menció de grau
Hemorroides prolapsades de grau no especificat

 K64.9 Hemorroides no especificades

  Hemorroides (sagnants) NE
Hemorroides (sagnants) sense menció de grau

Malalties del peritoneu i el retroperitoneu (K65-K68)
K65 Peritonitis

 Codifiqueu
també:

si escau, la malaltia diverticular d'intestí (K57.-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós, si es coneix

 

Exclou 1: apendicitis aguda amb peritonitis generalitzada (K35.2-)
infeccions retroperitoneals (K68.-)
peritonitis amb apendicitis o peritonitis consecutiva a apendicitis (K35.-)
peritonitis amb avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar o peritonitis consecutiva a
avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.0)
peritonitis asèptica (T81.6)
peritonitis causada per talc o altres substàncies estranyes (T81.6)
peritonitis en diftèria (A36.89)
peritonitis en sífilis (tardana) (A52.74)
peritonitis en tuberculosi (A18.31)
peritonitis familiar periòdica (E85.0)
peritonitis gonocòccica (A54.85)
peritonitis neonatal (P78.0-P78.1)
peritonitis paroxismal benigna (E85.0)
peritonitis pelviana femenina (N73.3-N73.5)
peritonitis per clamídies (A74.81)
peritonitis per substàncies químiques (T81.6)
peritonitis puerperal (O85)

 K65.0 Peritonitis (aguda) generalitzada

  
Peritonitis pelviana (aguda) masculina
Peritonitis subfrènica (aguda)
Peritonitis supurativa (aguda)

 K65.1 Abscés peritoneal

  

Abscés abdominopelvià
Abscés de l'epipló
Abscés del peritoneu
Abscés mesentèric
Abscés retrocecal
Abscés subdiafragmàtic
Abscés subhepàtic
Abscés subfrènic

 K65.2 Peritonitis bacteriana espontània
  Exclou 1: peritonitis bacteriana NE (K65.9)
 K65.3 Coleperitonitis
  Peritonitis biliar
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 K65.4 Mesenteritis esclerosant

  

Necrosi grassa de peritoneu
Fibrosi mesentèrica esclerosant (idiopàtica)
Lipodistròfia mesentèrica
Panniculitis mesentèrica
Mesenteritis retràctil

 K65.8 Altres tipus de peritonitis

  Peritonitis proliferativa crònica
Peritonitis per orina

 K65.9 Peritonitis no especificada
  Peritonitis bacteriana NE
K66 Altres trastorns de peritoneu

 Exclou 2: ascites (R18.-)
embassament peritoneal (crònic) (R18.8)

 K66.0 Adherències peritoneals (postprocedimentals) (posteriors a una infecció)

  

Adherències (de) abdomen (paret)
Adherències (de) diafragma
Adherències (de) intestí
Adherències (de) pelvis masculina
Adherències (de) epipló
Adherències (de) estómac
Brides peritoneals
Adherències mesentèriques

  Exclou 1: adherències pelvianes femenines [brides] (N73.6)
adherències peritoneals amb obstrucció intestinal (K56.5-)

 K66.1 Hemoperitoneu
  Exclou 1: hemoperitoneu traumàtic (S36.8-)
 K66.8 Altres trastorns especificats de peritoneu
 K66.9 Trastorn de peritoneu no especificat
K67 Trastorns de peritoneu en malalties infeccioses classificades en un altre lloc

 
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
helmintiasi (B65.0 -B83.9)
sífilis congènita (A50.0)

 

Exclou 1: peritonitis en diftèria (A36.89)
peritonitis en sífilis (tardana) (A52.74)
peritonitis en tuberculosi (A18.31)
peritonitis gonocòccica (A54.85)
peritonitis per clamídies (A74.81)

K68 Trastorns de retroperitoneu
 K68.1 Abscés retroperitoneal
  K68.11 Abscés retroperitoneal postprocedimental
   Exclou 2: infecció consecutiva a un procediment (T81.4-)
  K68.12 Abscés del múscul psoes
  K68.19 Altres tipus d'abscés retroperitoneal
 K68.9 Altres trastorns de retroperitoneu
Malalties del fetge (K70-K77)
Exclou 1: icterícia NE (R17)
Exclou 2: hemocromatosi (E83.11-)

hepatitis vírica (B15-B19)
malaltia de Wilson (E83.0)
síndrome de Reye (G93.7)

K70 Hepatopatia alcohòlica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

 K70.0 Degeneració grassa alcohòlica del fetge
 K70.1 Hepatitis alcohòlica
  K70.10 Hepatitis alcohòlica, sense ascites

518



  K70.11 Hepatitis alcohòlica, amb ascites
 K70.2 Fibrosi i esclerosi alcohòliques del fetge
 K70.3 Cirrosi hepàtica alcohòlica
  Cirrosi alcohòlica NE
  K70.30 Cirrosi hepàtica alcohòlica, sense ascites
  K70.31 Cirrosi hepàtica alcohòlica, amb ascites
 K70.4 Fallida hepàtica alcohòlica

  

Fallida hepàtica alcohòlica aguda
Fallida hepàtica alcohòlica NE
Fallida hepàtica alcohòlica crònica
Fallida hepàtica alcohòlica subaguda

  K70.40 Fallida hepàtica alcohòlica, sense coma
  K70.41 Fallida hepàtica alcohòlica, amb coma
 K70.9 Hepatopatia alcohòlica no especificada
K71 Hepatopatia tòxica

 Inclou: hepatopatia idiosincràtica (impredictible) induïda per fàrmacs
hepatopatia tòxica (predictible) induïda per fàrmacs

 Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè caràcter 1-4 o 6)

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 Exclou 2: hepatopatia alcohòlica (K70.-)
síndrome de Budd-Chiari (I82.0)

 K71.0 Hepatopatia tòxica amb colèstasi

  Colèstasi amb dany d'hepatòcits
Colèstasi «pura»

 K71.1 Hepatopatia tòxica amb necrosi hepàtica
  Fallida hepàtica (aguda) (crònica) causada per fàrmacs
  K71.10 Hepatopatia tòxica amb necrosi hepàtica, sense coma
  K71.11 Hepatopatia tòxica amb necrosi hepàtica, amb coma
 K71.2 Hepatopatia tòxica amb hepatitis aguda
 K71.3 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica persistent
 K71.4 Hepatopatia tòxica amb hepatitis lobular crònica
 K71.5 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica activa
  Hepatopatia tòxica amb hepatitis lupoidal
  K71.50 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica activa, sense ascites
  K71.51 Hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica activa, amb ascites
 K71.6 Hepatopatia tòxica amb hepatitis no classificada a cap altre lloc
 K71.7 Hepatopatia tòxica amb fibrosi i cirrosi hepàtiques
 K71.8 Hepatopatia tòxica amb altres trastorns del fetge

  

Hepatopatia tòxica amb hiperplàsia nodular focal
Hepatopatia tòxica amb granulomes hepàtics
Hepatopatia tòxica amb peliosi hepàtica
Hepatopatia tòxica amb malaltia venooclusiva hepàtica

 K71.9 Hepatopatia tòxica no especificada

519



K72 Fallida hepàtica no classificada a cap altre lloc

 

Inclou: atròfia o distròfia grogues del fetge
encefalopatia hepàtica NE
hepatitis fulminant NCAL amb fallida hepàtica
hepatitis maligna NCAL amb fallida hepàtica
necrosi (cel·lular) hepàtica amb fallida hepàtica

 

Exclou 1: fallida hepàtica alcohòlica (K70.4)
fallida hepàtica amb hepatopatia tòxica (K71.1-)
fallida hepàtica postprocedimental (K91.82)
icterícia del nadó (P55-P59)

 

Exclou 2: fallida hepàtica que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.8)
fallida hepàtica que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O26.6-)
hepatitis vírica amb coma hepàtic (B15-B19)

 K72.0 Fallida hepàtica aguda i subaguda
  Hepatitis no vírica aguda NE
  K72.00 Fallida hepàtica aguda i subaguda, sense coma
  K72.01 Fallida hepàtica aguda i subaguda, amb coma
 K72.1 Fallida hepàtica crònica
  K72.10 Fallida hepàtica crònica, sense coma
  K72.11 Fallida hepàtica crònica, amb coma
 K72.9 Fallida hepàtica no especificada
  K72.90 Fallida hepàtica no especificada, sense coma
  K72.91 Fallida hepàtica no especificada, amb coma
   Coma hepàtic NE
K73 Hepatitis crònica no classificada a cap altre lloc

 

Exclou 1: hepatitis alcohòlica (crònica) (K70.1-)
hepatitis granulomatosa (crònica) NCAL (K75.3)
hepatitis induïda per fàrmacs (crònica) (K71.-)
hepatitis reactiva inespecífica (crònica) (K75.2)
hepatitis vírica (crònica) (B15-B19)

 K73.0 Hepatitis crònica persistent no classificada a cap altre lloc
 K73.1 Hepatitis lobular crònica no classificada a cap altre lloc
 K73.2 Hepatitis crònica activa no classificada a cap altre lloc
 K73.8 Altres tipus d'hepatitis crònica no classificats a cap altre lloc
 K73.9 Hepatitis crònica no especificada
K74 Fibrosi i cirrosi hepàtiques

 Codifiqueu
també:

si escau, l'hepatitis vírica (aguda) (crònica) (B15-B19)

 

Exclou 1: cirrosi (hepàtica) amb hepatopatia tòxica (K71.7)
cirrosi alcohòlica (hepàtica) (K70.3)
cirrosi congènita (hepàtica) (P78.81)
cirrosi pigmentària (hepàtica) (E83.110)
esclerosi cardíaca hepàtica (K76.1)
fibrosi alcohòlica hepàtica (K70.2)

 K74.0 Fibrosi hepàtica

  Codifiqueu
primer:

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

  K74.00 Fibrosi hepàtica no especificada
  K74.01 Fibrosi hepàtica precoç
   Fibrosi hepàtica, estadi F1 o estadi F2
  K74.02 Fibrosi hepàtica avançada
   Fibrosi hepàtica, estadi F3

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

 K74.1 Esclerosi hepàtica
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 K74.2 Fibrosi hepàtica amb esclerosi hepàtica
 K74.3 Cirrosi biliar primària

  Colangitis biliar primària
Colangitis destructiva no supurativa crònica

  Exclou 2: colangitis esclerosant primària (K83.01)
 K74.4 Cirrosi biliar secundària
 K74.5 Cirrosi biliar no especificada
 K74.6 Altres cirrosis hepàtiques i cirrosis hepàtiques no especificades
  K74.60 Cirrosi hepàtica no especificada
   Cirrosi (hepàtica) NE
  K74.69 Altres tipus de cirrosi hepàtica

   

Cirrosi (hepàtica) criptogènica
Cirrosi (hepàtica) macronodular
Cirrosi (hepàtica) micronodular
Cirrosi (hepàtica) de tipus mixt
Cirrosi (hepàtica) portal
Cirrosi (hepàtica) postnecròtica

K75 Altres tipus d'hepatopatia inflamatòria
 Exclou 2: hepatopatia tòxica (K71.-)
 K75.0 Abscés hepàtic

  

Abscés hepàtic colangític
Abscés hepàtic hematogènic
Abscés hepàtic NE
Abscés hepàtic limfogènic
Abscés hepàtic pileflebític

  
Exclou 1: abscés amèbic hepàtic (A06.4)

colangitis sense abscés hepàtic (K83.09)
pileflebitis sense abscés hepàtic (K75.1)

  
Exclou 2: hepatitis aguda o subaguda NE (B17.9)

hepatitis crònica NCAL (K73.8)
hepatitis no vírica aguda o subaguda (K72.0)

 K75.1 Flebitis de vena porta
  Pileflebitis

  Exclou 1: abscés hepàtic pileflebític (K75.0)
 K75.2 Hepatitis reactiva inespecífica

  
Exclou 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)

hepatitis crònica NCAL (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)

 K75.3 Hepatitis granulomatosa no classificada a cap altre lloc

  
Exclou 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)

hepatitis crònica NCAL (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)

 K75.4 Hepatitis autoimmunitària
  Hepatitis lupoidal NCAL
 K75.8 Altres tipus especificats d'hepatopatia inflamatòria
  K75.81 Esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA)

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la fibrosi hepàtica (K74.0-)

  K75.89 Altres tipus especificats d'hepatopatia inflamatòria
 K75.9 Hepatopatia inflamatòria no especificada
  Hepatitis NE

  
Exclou 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-)

hepatitis crònica NCAL (K73.-)
hepatitis vírica (B15-B19)
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K76 Altres malalties del fetge

 

Exclou 2: cirrosi pigmentària (hepàtica) (E83.110)
degeneració hepàtica amiloidal (E85.-)
hepatomegàlia NE (R16.0)
hepatopatia alcohòlica (K70.-)
hepatopatia tòxica (K71.-)
malaltia quística del fetge (congènita) (Q44.6)
trombosi de vena hepàtica (I82.0)
trombosi de vena porta (I81)

 K76.0 Degeneració grassa (canvi) de fetge no classificada a cap altre lloc
  Hepatopatia grassa no alcohòlica (HGNA)

  Exclou 1: esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA) (K75.81)
 K76.1 Congestió passiva crònica de fetge

  Cirrosi cardíaca
Esclerosi cardíaca

 K76.2 Necrosi hepàtica hemorràgica central
  Exclou 1: necrosi hepàtica amb fallida hepàtica (K72.-)
 K76.3 Infart hepàtic
 K76.4 Peliosi hepàtica
  Angiomatosi hepàtica
 K76.5 Malaltia venooclusiva hepàtica
  Exclou 1: síndrome de Budd-Chiari (I82.0)
 K76.6 Hipertensió portal

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol complicació associada, com ara:
gastropatia de la hipertensió portal (K31.89)

 K76.7 Síndrome hepatorenal

  Exclou 1: síndrome hepatorenal consecutiva al treball de part i el part (O90.4)
síndrome hepatorenal postprocedimental (K91.83)

 K76.8 Altres malalties especificades del fetge
  K76.81 Síndrome hepatopulmonar

   
Codifiqueu
primer:

l'hepatopatia subjacent, com ara:
cirrosi hepàtica alcohòlica (K70.3-)
cirrosi hepàtica sense menció d'alcohol (K74.6-)

  K76.89 Altres malalties especificades del fetge

   
Quist (simple) de fetge
Hiperplàsia nodular focal de fetge
Hepatoptosi

 K76.9 Hepatopatia no especificada
K77 Trastorns hepàtics en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
sífilis congènita (A50.0, A50.5)
toxoplasmosi congènita (P37.1)

 

Exclou 1: hepatitis alcohòlica (K70.1-)
hepatitis per citomegalovirus (B25.1)
hepatitis per herpesvirus [herpes simple] (B00.81)
hepatitis per parotiditis (B26.81)
hepatitis per toxoplasmosi (adquirida) (B58.1)
hepatopatia alcohòlica (K70.-)
mononucleosi infecciosa amb hepatopatia (B27.0-B27.9 amb .9)
sarcoïdosi amb hepatopatia (D86.89)
sífilis (tardana) amb hepatopatia (A52.74)
sífilis secundària amb hepatopatia (A51.45)
tuberculosi amb hepatopatia (A18.83)

Trastorns de la vesícula biliar, el tracte biliar i el pàncrees (K80-K87)
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K80 Colelitiasi
 Exclou 1: colelitiasi retinguda consecutiva a colecistectomia (K91.86)
 K80.0 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda
  Qualsevol afecció de K80.2 amb colecistitis aguda

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la gangrena de vesícula biliar (K82.A1) o la perforació de
vesícula biliar (K82.A2) associades

  K80.00 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda, sense obstrucció
  K80.01 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda, amb obstrucció
 K80.1 Càlcul de vesícula biliar amb altres colecistitis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la gangrena de vesícula biliar (K82.A1) o la perforació de
vesícula biliar (K82.A2) associades

  K80.10 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis crònica, sense obstrucció
   Colelitiasi amb colecistitis NE
  K80.11 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis crònica, amb obstrucció
  K80.12 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda i crònica, sense obstrucció
  K80.13 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda i crònica, amb obstrucció
  K80.18 Càlcul de vesícula biliar amb altres colecistitis, sense obstrucció
  K80.19 Càlcul de vesícula biliar amb altres colecistitis, amb obstrucció
 K80.2 Càlcul de vesícula biliar sense colecistitis

  

Colecistolitiasi sense colecistitis
Colelitiasi (sense colecistitis)
Còlic (recurrent) de vesícula biliar (sense colecistitis)
Càlcul biliar (impactat) de conducte cístic (sense colecistitis)
Càlcul biliar (impactat) de vesícula biliar (sense colecistitis)

  K80.20 Càlcul de vesícula biliar sense colecistitis, sense obstrucció
  K80.21 Càlcul de vesícula biliar sense colecistitis, amb obstrucció
 K80.3 Càlcul de conducte biliar amb colangitis
  Qualsevol afecció de K80.5 amb colangitis
  K80.30 Càlcul de conducte biliar amb colangitis no especificada, sense obstrucció
  K80.31 Càlcul de conducte biliar amb colangitis no especificada, amb obstrucció
  K80.32 Càlcul de conducte biliar amb colangitis aguda, sense obstrucció
  K80.33 Càlcul de conducte biliar amb colangitis aguda, amb obstrucció
  K80.34 Càlcul de conducte biliar amb colangitis crònica, sense obstrucció
  K80.35 Càlcul de conducte biliar amb colangitis crònica, amb obstrucció
  K80.36 Càlcul de conducte biliar amb colangitis aguda i crònica, sense obstrucció
  K80.37 Càlcul de conducte biliar amb colangitis aguda i crònica, amb obstrucció
 K80.4 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis

  Qualsevol afecció de K80.5 amb colecistitis (amb colangitis)
Codifiqueu també la fístula de conducte biliar (K83.3)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la gangrena de vesícula biliar (K82.A1) o la perforació de
vesícula biliar (K82.A2) associades

  K80.40 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis no especificada, sense obstrucció
  K80.41 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis no especificada, amb obstrucció
  K80.42 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis aguda, sense obstrucció
  K80.43 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis aguda, amb obstrucció
  K80.44 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis crònica, sense obstrucció
  K80.45 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis crònica, amb obstrucció
  K80.46 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis aguda i crònica, sense obstrucció
  K80.47 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis aguda i crònica, amb obstrucció
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 K80.5 Càlcul de conducte biliar sense colangitis ni colecistitis

  

Coledocolitiasi (sense colangitis ni colecistitis)
Càlcul biliar (impactat) de conducte biliar NE (sense colangitis ni colecistitis)
Càlcul biliar (impactat) de colèdoc (sense colangitis ni colecistitis)
Càlcul biliar (impactat) de conducte hepàtic (sense colangitis ni colecistitis)
Colelitiasi hepàtica (sense colangitis ni colecistitis)
Còlic hepàtic (recurrent) (sense colangitis ni colecistitis)

  K80.50 Càlcul de conducte biliar sense colangitis ni colecistitis, sense obstrucció
  K80.51 Càlcul de conducte biliar sense colangitis ni colecistitis, amb obstrucció
 K80.6 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la gangrena de vesícula biliar (K82.A1) o la perforació de
vesícula biliar (K82.A2) associades

  K80.60 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis no especificada, sense
obstrucció

  K80.61 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis no especificada, amb
obstrucció

  K80.62 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda, sense obstrucció
  K80.63 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda, amb obstrucció
  K80.64 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis crònica, sense obstrucció
  K80.65 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis crònica, amb obstrucció

  K80.66 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda i crònica, sense
obstrucció

  K80.67 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda i crònica, amb
obstrucció

 K80.7 Càlcul de vesícula i conducte biliars sense colecistitis
  K80.70 Càlcul de vesícula i conducte biliars sense colecistitis, sense obstrucció
  K80.71 Càlcul de vesícula i conducte biliars sense colecistitis, amb obstrucció
 K80.8 Altres tipus de colelitiasi
  K80.80 Altres tipus de colelitiasi, sense obstrucció
  K80.81 Altres tipus de colelitiasi, amb obstrucció
K81 Colecistitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a la gangrena de vesícula biliar (K82.A1) o la perforació de vesícula biliar
(K82.A2) associades

 Exclou 1: colecistitis amb colelitiasi (K80.-)
 K81.0 Colecistitis aguda

  

Abscés de vesícula biliar
Angiocolecistitis
Colecistitis (aguda) emfisematosa
Empiema de vesícula biliar
Gangrena de vesícula biliar
Colecistitis gangrenosa
Colecistitis supurativa

 K81.1 Colecistitis crònica
 K81.2 Colecistitis aguda amb colecistitis crònica
 K81.9 Colecistitis no especificada
K82 Altres malalties de la vesícula biliar

 Exclou 1: no visualització de la vesícula biliar (R93.2)
síndrome postcolecistectomia (K91.5)

 K82.0 Obstrucció de vesícula biliar

  
Oclusió de conducte cístic o vesícula biliar sense colelitiasi
Estenosi de conducte cístic o vesícula biliar sense colelitiasi
Estretor de conducte cístic o vesícula biliar sense colelitiasi

  Exclou 1: obstrucció de vesícula biliar amb colelitiasi (K80.-)
 K82.1 Hidrop de vesícula biliar
  Mucocele de vesícula biliar
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 K82.2 Perforació de vesícula biliar
  Ruptura de conducte cístic o vesícula biliar

  Exclou 1: perforació de vesícula biliar en la colecistitis (K82.A2)
 K82.3 Fístula de vesícula biliar

  Fístula colecistocòlica
Fístula colecistoduodenal

 K82.4 Colesterolosi de vesícula biliar
  Vesícula de maduixa

  Exclou 1: colesterolosi de vesícula biliar amb colecistitis (K81.-)
colesterolosi de vesícula biliar amb colelitiasi (K80.-)

 K82.8 Altres malalties especificades de vesícula biliar

  

Adherències de conducte cístic o vesícula biliar
Atròfia de conducte cístic o vesícula biliar
Quist de conducte cístic o vesícula biliar
Discinèsia de conducte cístic o vesícula biliar
Hipertròfia de conducte cístic o vesícula biliar
Disfunció de conducte cístic o vesícula biliar
Úlcera de conducte cístic o vesícula biliar

 K82.9 Malaltia no especificada de vesícula biliar
 K82.A Trastorns de vesícula biliar en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

el tipus de colecistitis (K81.-), o colelitiasi amb colecistitis (K80.00-K80.19, K80.40-
K80.47, K80.60-K80.67)

  K82.A1 Gangrena de vesícula biliar en la colecistitis
  K82.A2 Perforació de vesícula biliar en la colecistitis
K83 Altres malalties del tracte biliar
 Exclou 1: síndrome postcolecistectomia (K91.5)

 Exclou 2: afeccions que afecten el conducte cístic (K81-K82)
afeccions que afecten la vesícula biliar (K81-K82)

 K83.0 Colangitis

  Exclou 1: abscés hepàtic colangític (K75.0)
colangitis amb coledocolitiasi (K80.3-, K80.4-)

  
Exclou 2: cirrosi biliar primària (K74.3)

colangitis biliar primària (K74.3)
colangitis destructiva no supurativa crònica (K74.3)

  K83.01 Colangitis esclerosant primària
  K83.09 Altres tipus de colangitis

   

Colangitis ascendent
Colangitis supurativa
Colangitis secundària
Colangitis recurrent
Colangitis primària
Colangitis NE
Colangitis estenosant
Colangitis esclerosant

 K83.1 Obstrucció de conducte biliar

  
Oclusió de conducte biliar sense colelitiasi
Estenosi de conducte biliar sense colelitiasi
Estretor de conducte biliar sense colelitiasi

  Exclou 1: obstrucció de conducte biliar amb colelitiasi (K80.-)
obstrucció de conducte biliar congènita (Q44.3)

 K83.2 Perforació de conducte biliar
  Ruptura de conducte biliar
 K83.3 Fístula de conducte biliar
  Fístula coledocoduodenal
 K83.4 Espasme d'esfínter d'Oddi
 K83.5 Quist biliar
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 K83.8 Altres malalties especificades del tracte biliar

  

Adherències de tracte biliar
Atròfia de tracte biliar
Hipertròfia de tracte biliar
Úlcera de tracte biliar

 K83.9 Malaltia del tracte biliar no especificada
K85 Pancreatitis aguda

 Inclou: pancreatitis (recurrent) aguda
pancreatitis subaguda

 K85.0 Pancreatitis aguda idiopàtica
  K85.00 Pancreatitis aguda idiopàtica, sense necrosi ni infecció
  K85.01 Pancreatitis aguda idiopàtica, amb necrosi sense infecció
  K85.02 Pancreatitis aguda idiopàtica, amb necrosi i infecció
 K85.1 Pancreatitis aguda biliar
  Pancreatitis per càlcul biliar
  K85.10 Pancreatitis aguda biliar, sense necrosi ni infecció
  K85.11 Pancreatitis aguda biliar, amb necrosi sense infecció
  K85.12 Pancreatitis aguda biliar, amb necrosi i infecció
 K85.2 Pancreatitis aguda induïda per alcohol
  Exclou 2: pancreatitis crònica induïda per alcohol (K86.0)
  K85.20 Pancreatitis aguda induïda per alcohol, sense necrosi ni infecció
  K85.21 Pancreatitis aguda induïda per alcohol, amb necrosi sense infecció
  K85.22 Pancreatitis aguda induïda per alcohol, amb necrosi i infecció
 K85.3 Pancreatitis aguda induïda per drogues

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la drogoaddicció i la drogodependència (F11.-F17.-)
codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè
o sisè caràcter 5)

  K85.30 Pancreatitis aguda induïda per drogues, sense necrosi ni infecció
  K85.31 Pancreatitis aguda induïda per drogues, amb necrosi sense infecció
  K85.32 Pancreatitis aguda induïda per drogues, amb necrosi i infecció
 K85.8 Altres tipus de pancreatitis aguda
  K85.80 Altres tipus de pancreatitis aguda, sense necrosi ni infecció
  K85.81 Altres tipus de pancreatitis aguda, amb necrosi sense infecció
  K85.82 Altres tipus de pancreatitis aguda, amb necrosi i infecció
 K85.9 Pancreatitis aguda no especificada
  Pancreatitis NE
  K85.90 Pancreatitis aguda, sense necrosi ni infecció, no especificada
  K85.91 Pancreatitis aguda, amb necrosi sense infecció, no especificada
  K85.92 Pancreatitis aguda, amb necrosi i infecció, no especificada
K86 Altres malalties del pàncrees

 
Exclou 2: esteatorrea pancreàtica (K90.3)

malaltia fibroquística de pàncrees (E84.-)
tumor de cèl·lules insulars (del pàncrees) (D13.7)

 K86.0 Pancreatitis crònica induïda per alcohol

  Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
abús i dependència de l'alcohol (F10.-)

  Exclou 2: pancreatitis aguda induïda per alcohol (K85.2-)
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 K86.1 Altres tipus de pancreatitis crònica

  

Pancreatitis crònica NE
Pancreatitis crònica infecciosa
Pancreatitis crònica recurrent
Pancreatitis crònica recidivant

  Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

 K86.2 Quist de pàncrees
 K86.3 Pseudoquist de pàncrees
 K86.8 Altres malalties especificades de pàncrees
  K86.81 Insuficiència pancreàtica exocrina
  K86.89 Altres malalties especificades de pàncrees

   

Atròfia de pàncrees
Necrosi pancreàtica NE no relacionada amb pancreatitis aguda
Necrosi pancreàtica asèptica no relacionada amb pancreatitis aguda
Necrosi grassa pancreàtica no relacionada amb pancreatitis aguda
Infantilisme pancreàtic
Fibrosi de pàncrees
Cirrosi de pàncrees
Càlcul de pàncrees

 K86.9 Malaltia de pàncrees no especificada
K87 Trastorns de vesícula biliar, tracte biliar i pàncrees en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: pancreatitis per citomegalovirus (B25.2)
pancreatitis per parotiditis (B26.3)
pàncrees sifilític (A52.74)
tuberculosi de pàncrees (A18.83)
tuberculosi de vesícula biliar (A18.83)
vesícula biliar sifilítica (A52.74)

Altres malalties de l'aparell digestiu (K90-K95)
K90 Malabsorció intestinal
 Exclou 1: malabsorció intestinal consecutiva a cirurgia gastrointestinal (K91.2)
 K90.0 Malaltia celíaca

  
Enteropatia celíaca per sensibilitat al gluten
Malaltia celíaca amb esteatorrea
Esprue no tropical

  Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a trastorns associats, com ara:
atàxia per gluten (G32.81)
dermatitis herpetiforme (L13.0)

 K90.1 Esprue tropical

  Esprue NE
Esteatorrea tropical

 K90.2 Síndrome de la nansa cega no classificada a cap altre lloc
  Síndrome de la nansa cega NE

  Exclou 1: síndrome de la nansa cega congènita (Q43.8)
síndrome de la nansa cega postoperatòria (K91.2)

 K90.3 Esteatorrea pancreàtica
 K90.4 Altes tipus de malabsorció causada per intolerància

  Exclou 2: enteropatia celíaca per sensibilitat al gluten (K90.0)
intolerància a la lactosa (E73.-)

  K90.41 Sensibilitat al gluten no celíaca

   Enteropatia per sensibilitat al gluten no celíaca
Sensibilitat al gluten NE
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  K90.49 Malabsorció causada per intolerància no classificada a cap altre lloc

   

Malabsorció causada per intolerància a la fècula
Malabsorció causada per intolerància als greixos
Malabsorció causada per intolerància als carbohidrats
Malabsorció causada per intolerància a les proteïnes

 K90.8 Altres tipus de malabsorció intestinal
  K90.81 Malaltia de Whipple
  K90.89 Altres tipus de malabsorció intestinal
 K90.9 Malabsorció intestinal no especificada

K91 Complicacions i trastorns de l'aparell digestiu intraoperatoris i postprocedimentals no classificats a cap
altre lloc

 

Exclou 2: abscés retroperitoneal postprocedimental (radiació) (K68.11)
colitis per radiació (K52.0)
complicacions de procediments bariàtrics (K95.-)
complicacions d'obertura artificial de l'aparell digestiu (K94.-)
gastroenteritis per radiació (K52.0)
proctitis per radiació (K62.7)
úlcera gastrojejunal (K28.-)

 K91.0 Vòmits consecutius a cirurgia gastrointestinal
 K91.1 Síndromes postcirurgia gàstrica

  
Síndrome de l'adollament
Síndrome postgastrectomia
Síndrome postvagotomia

 K91.2 Malabsorció postoperatòria no classificada a cap altre lloc
  Síndrome de la nansa cega postoperatòria

  Exclou 1: osteomalàcia en adults per malabsorció (M83.2)
osteoporosi per malabsorció postoperatòria (M80.8-, M81.8)

 K91.3 Obstrucció intestinal postprocedimental
  K91.30 Obstrucció intestinal postprocedimental, sense especificar si és parcial o completa
   Obstrucció intestinal postprocedimental NE
  K91.31 Obstrucció intestinal postprocedimental, parcial
   Obstrucció intestinal postprocedimental incompleta
  K91.32 Obstrucció intestinal postprocedimental, completa
 K91.5 Síndrome postcolecistectomia

 K91.6 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu que
compliquen un procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu
causats per punció o laceració accidentals durant un procediment (K91.7-)

  K91.61 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu, que compliquen un procediment de l'aparell digestiu

  K91.62 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu, que compliquen altres procediments

 K91.7 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu durant un
procediment

  K91.71 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu durant
un procediment de l'aparell digestiu

  K91.72 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu durant
altres procediments

 K91.8 Altres complicacions i trastorns de l'aparell digestiu intraoperatoris i postprocedimentals
  K91.81 Altres complicacions intraoperatòries de l'aparell digestiu
  K91.82 Fallida hepàtica postprocedimental
  K91.83 Síndrome hepatorenal postprocedimental

  K91.84 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu
consecutiva a un procediment

   K91.840 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu consecutiva a un procediment de l'aparell digestiu
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   K91.841 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu consecutiva a un altre procediment

  K91.85 Complicacions de bossa intestinal
   K91.850 Inflamació de la bossa
    Inflamació de bossa ileoanal interna
   K91.858 Altres complicacions de bossa intestinal
  K91.86 Colelitiasi retinguda consecutiva a colecistectomia

  K91.87 Hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu consecutius a un procediment

   K91.870 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu consecutiu a un procediment de l'aparell digestiu

   K91.871 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
digestiu consecutiu a un altre procediment

   K91.872 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu
consecutiu a un procediment de l'aparell digestiu

   K91.873 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell digestiu
consecutiu a un altre procediment

  K91.89 Altres complicacions i trastorns de l'aparell digestiu postprocedimentals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

   Exclou 2: abscés retroperitoneal postprocedimental (K68.11)
K92 Altres malalties de l'aparell digestiu
 Exclou 1: hemorràgia gastrointestinal neonatal (P54.0-P54.3)
 K92.0 Hematèmesi
 K92.1 Melena
  Exclou 1: sang oculta en femta (R19.5)
 K92.2 Hemorràgia gastrointestinal no especificada

  Hemorràgia gàstrica NE
Hemorràgia intestinal NE

  

Exclou 1: angiodisplàsia d'estómac amb hemorràgia (K31.811)
gastritis hemorràgica aguda (K29.01)
gastritis i duodenitis amb hemorràgia (K29.-)
hemorràgia d'anus i recte (K62.5)
malaltia diverticular amb hemorràgia (K57.-)
úlcera pèptica amb hemorràgia (K25-K28)

 K92.8 Altres malalties especificades de l'aparell digestiu
  K92.81 Mucositis (ulcerosa) gastrointestinal

   
Codifiqueu
també:

el tipus de tractament associat, com ara:
fàrmacs antineoplàstics i immunosupressors (T45.1X-)
procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)

   
Exclou 2: mucositis (ulcerosa) de vagina i vulva (N76.81)

mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)
mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)

  K92.89 Altres malalties especificades de l'aparell digestiu
 K92.9 Malaltia de l'aparell digestiu no especificada
K94 Complicacions d'obertures artificials de l'aparell digestiu
 K94.0 Complicacions de colostomia
  K94.00 Complicació no especificada de colostomia
  K94.01 Hemorràgia de colostomia
  K94.02 Infecció de colostomia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el tipus d'infecció, com ara:
cel·lulitis, paret abdominal (L03.311)
sèpsia (A40.-, A41.-)
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  K94.03 Funcionament defectuós de colostomia
   Complicació mecànica de colostomia
  K94.09 Altres complicacions de colostomia
 K94.1 Complicacions d'enterostomia
  K94.10 Complicació no especificada d'enterostomia
  K94.11 Hemorràgia d'enterostomia
  K94.12 Infecció d'enterostomia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el tipus d'infecció, com ara:
cel·lulitis, paret abdominal (L03.311)
sèpsia (A40.-, A41.-)

  K94.13 Funcionament defectuós d'enterostomia
   Complicació mecànica d'enterostomia
  K94.19 Altres complicacions d'enterostomia
 K94.2 Complicacions de gastrostomia
  K94.20 Complicació no especificada de gastrostomia
  K94.21 Hemorràgia de gastrostomia
  K94.22 Infecció de gastrostomia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el tipus d'infecció, com ara:
cel·lulitis, paret abdominal (L03.311)
sèpsia (A40.-, A41.-)

  K94.23 Funcionament defectuós de gastrostomia
   Complicació mecànica de gastrostomia
  K94.29 Altres complicacions de gastrostomia
 K94.3 Complicacions d'esofagostomia
  K94.30 Complicacions d'esofagostomia no especificades
  K94.31 Hemorràgia d'esofagostomia
  K94.32 Infecció d'esofagostomia

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

  K94.33 Funcionament defectuós d'esofagostomia
   Complicació mecànica d'esofagostomia
  K94.39 Altres complicacions d'esofagostomia
K95 Complicacions de procediments bariàtrics
 K95.0 Complicacions de procediment de banda gàstrica
  K95.01 Infecció causada per procediment de banda gàstrica

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el tipus d'infecció o microorganisme, com ara:
agents infecciosos bacterians i vírics (B95.-, B96.-)
cel·lulitis, paret abdominal (L03.311)
sèpsia (A40.-, A41.-)

  K95.09 Altres complicacions de procediment de banda gàstrica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar la complicació de forma més exhaustiva

 K95.8 Complicacions d'altres procediments bariàtrics
  Exclou 1: complicacions de cirurgia de banda gàstrica (K95.0-)
  K95.81 Infecció causada per altres procediments bariàtrics

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar el tipus d'infecció o microorganisme, com ara:
agents infecciosos bacterians i vírics (B95.-, B96.-)
cel·lulitis, paret abdominal (L03.311)
sèpsia (A40.-, A41.-)

  K95.89 Altres complicacions d'altres procediments bariàtrics

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar la complicació de forma més exhaustiva
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Capítol 12
Malalties de la pell i el teixit subcutani (L00-L99)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
reticulosi lipomelanòtica (I89.8)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)
trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36)
berrugues víriques (B07.-)

Aquest capítol conté els blocs següents:
L00-L08 Infeccions de la pell i el teixit subcutani
L10-L14 Trastorns ampul·lars
L20-L30 Dermatitis i èczema
L40-L45 Trastorns papuloescatosos
L49-L54 Urticària i eritema
L55-L59 Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació
L60-L75 Trastorns d'apèndixs cutanis
L76 Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de la pell i el teixit subcutani
L80-L99 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani
Infeccions de la pell i el teixit subcutani (L00-L08)
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

Exclou 2: berrugues víriques (B07.-)
boqueres causades per candidosi (B37.0)
boqueres causades per carència de riboflavina (E53.0)
boqueres NE (K13.0)
dermatitis infecciosa (L30.3)
granuloma piogen (L98.0)
herpes zòster (B02.-)
infeccions locals de la pell classificades al capítol 1
mussol (H00.0)
panniculitis de coll i esquena (M54.0-)
panniculitis lúpica (L93.2)
panniculitis NE (M79.3)
panniculitis recidivant [Weber-Christian] (M35.6)

L00 Síndrome estafilocòccica de la pell escaldada
 Malaltia de Ritter

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el percentatge d'exfoliació de la pell (L49.-)

 
Exclou 1: impetigen ampul·lar (L01.03)

necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell] (L51.2)
pèmfig dels nadons (L01.03)

L01 Impetigen
 Exclou 1: impetigen herpetiforme (L40.1)
 L01.0 Impetigen

  Impetigen contagiós
Impetigen vulgar

  L01.00 Impetigen no especificat
   Impetigen NE
  L01.01 Impetigen no ampul·lar
  L01.02 Impetigen de Bockhart

   
Impetigen fol·licular
Perifol·liculitis NE
Perifol·liculitis pustulosa superficial
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  L01.03 Impetigen ampul·lar

   Impetigen dels nadons
Pèmfig dels nadons

  L01.09 Altres tipus d'impetigen
   Impetigen ulcerós
 L01.1 Impetiginització d'altres dermatosis
L02 Abscés cutani, furóncol i àntrax

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B95-B96)

 
Exclou 2: abscés de regions anal i rectal (K61.-)

abscés d'òrgans genitals (externs) femenins (N76.4)
abscés d'òrgans genitals (externs) masculins (N48.2, N49.-)

 L02.0 Abscés cutani, furóncol i àntrax de cara

  

Exclou 2: abscés de boca (K12.2)
abscés de cap [qualsevol part, excepte cara] (L02.8)
abscés de conductes lacrimals (H04.3)
abscés de la glàndula lacrimal (H04.0)
abscés de parpella (H00.0)
abscés d'orella externa (H60.0)
abscés nasal (J34.0)
abscés orbitari (H05.0)
abscés submandibular (K12.2)

  L02.01 Abscés cutani de cara
  L02.02 Furóncol de cara

   Vesper de cara
Fol·liculitis de cara

  L02.03 Àntrax de cara
 L02.1 Abscés cutani, furóncol i àntrax de coll
  L02.11 Abscés cutani de coll
  L02.12 Furóncol de coll

   Vesper de coll
Fol·liculitis de coll

  L02.13 Àntrax de coll
 L02.2 Abscés cutani, furóncol i àntrax de tronc

  Exclou 1: omfalitis del nadó (P38.-)
omfalitis no del nadó (L08.82)

  

Exclou 2: abscés de maluc (L02.4)
abscés de natges (L02.3)
abscés d'òrgans genitals externs femenins (N76.4)
abscés d'òrgans genitals externs masculins (N48.2, N49.-)
abscés mamari (N61.1)

  L02.21 Abscés cutani de tronc
   L02.211 Abscés cutani, paret abdominal
   L02.212 Abscés cutani, esquena [qualsevol part excepte natja]
   L02.213 Abscés cutani, paret toràcica
   L02.214 Abscés cutani, engonal
   L02.215 Abscés cutani, perineu
   L02.216 Abscés cutani, melic
   L02.219 Abscés cutani, localització no especificada del tronc
  L02.22 Furóncol de tronc

   Vesper de tronc
Fol·liculitis de tronc

   L02.221 Furóncol, paret abdominal
   L02.222 Furóncol, esquena [qualsevol part excepte natja]
   L02.223 Furóncol, paret toràcica
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   L02.225 Furóncol, perineu
   L02.226 Furóncol, melic
   L02.229 Furóncol, localització no especificada del tronc
  L02.23 Àntrax de tronc
   L02.231 Àntrax, paret abdominal
   L02.232 Àntrax, esquena [qualsevol part excepte natja]
   L02.233 Àntrax, paret toràcica
   L02.234 Àntrax, engonal
   L02.235 Àntrax, perineu
   L02.236 Àntrax, melic
   L02.239 Àntrax, localització no especificada del tronc
 L02.3 Abscés cutani, furóncol i àntrax de natja
  Exclou 1: quist pilonidal amb abscés (L05.01)
  L02.31 Abscés cutani de natja
   Abscés cutani de regió glútia
  L02.32 Furóncol de natja

   
Vesper de natja
Fol·liculitis de natja
Furóncol de regió glútia

  L02.33 Àntrax de natja
   Àntrax de regió glútia
 L02.4 Abscés cutani, furóncol i àntrax d'extremitat

  
Exclou 2: abscés cutani, furóncol i àntrax de mà (L02.5-)

abscés cutani, furóncol i àntrax de peu (L02.6-)
abscés cutani, furóncol i àntrax d'engonal (L02.214, L02.224, L02.234)

  L02.41 Abscés cutani d'extremitat
   L02.411 Abscés cutani, aixella dreta
   L02.412 Abscés cutani, aixella esquerra
   L02.413 Abscés cutani, extremitat superior dreta
   L02.414 Abscés cutani, extremitat superior esquerra
   L02.415 Abscés cutani, extremitat inferior dreta
   L02.416 Abscés cutani, extremitat inferior esquerra
   L02.419 Abscés cutani, extremitat no especificada
  L02.42 Furóncol d'extremitat

   Vesper d'extremitat
Fol·liculitis d'extremitat

   L02.421 Furóncol, aixella dreta
   L02.422 Furóncol, aixella esquerra
   L02.423 Furóncol, extremitat superior dreta
   L02.424 Furóncol, extremitat superior esquerra
   L02.425 Furóncol, extremitat inferior dreta
   L02.426 Furóncol, extremitat inferior esquerra
   L02.429 Furóncol, extremitat no especificada
  L02.43 Àntrax d'extremitat
   L02.431 Àntrax, aixella dreta
   L02.432 Àntrax, aixella esquerra
   L02.433 Àntrax, extremitat superior dreta
   L02.434 Àntrax, extremitat superior esquerra
   L02.435 Àntrax, extremitat inferior dreta
   L02.436 Àntrax, extremitat inferior esquerra
   L02.439 Àntrax, extremitat no especificada
 L02.5 Abscés cutani, furóncol i àntrax de mà
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   L02.511 Abscés cutani, mà dreta
   L02.512 Abscés cutani, mà esquerra
   L02.519 Abscés cutani, mà no especificada
  L02.52 Furóncol de mà

   Vesper de mà
Fol·liculitis de mà

   L02.521 Furóncol, mà dreta
   L02.522 Furóncol, mà esquerra
   L02.529 Furóncol, mà no especificada
  L02.53 Àntrax de mà
   L02.531 Àntrax, mà dreta
   L02.532 Àntrax, mà esquerra
   L02.539 Àntrax, mà no especificada
 L02.6 Abscés cutani, furóncol i àntrax de peu
  L02.61 Abscés cutani de peu
   L02.611 Abscés cutani, peu dret
   L02.612 Abscés cutani, peu esquerre
   L02.619 Abscés cutani, peu no especificat
  L02.62 Furóncol de peu

   Vesper de peu
Fol·liculitis de peu

   L02.621 Furóncol, peu dret
   L02.622 Furóncol, peu esquerre
   L02.629 Furóncol, peu no especificat
  L02.63 Àntrax de peu
   L02.631 Àntrax, peu dret
   L02.632 Àntrax, peu esquerre
   L02.639 Àntrax, peu no especificat
 L02.8 Abscés cutani, furóncol i àntrax d'altres localitzacions
  L02.81 Abscés cutani d'altres localitzacions
   L02.811 Abscés cutani, cap [qualsevol part excepte cara]
   L02.818 Abscés cutani, altres localitzacions
  L02.82 Furóncol d'altres localitzacions

   Vesper d'altres localitzacions
Fol·liculitis d'altres localitzacions

   L02.821 Furóncol, cap [qualsevol part excepte cara]
   L02.828 Furóncol, altres localitzacions
  L02.83 Àntrax d'altres localitzacions
   L02.831 Àntrax, cap [qualsevol part excepte cara]
   L02.838 Àntrax, altres localitzacions
 L02.9 Abscés cutani, furóncol i àntrax no especificats
  L02.91 Abscés cutani, localització no especificada
  L02.92 Furóncol, localització no especificada

   Vesper NE
Furunculosi NE

  L02.93 Àntrax, localització no especificada
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L03 Cel·lulitis i limfangitis aguda

 

Exclou 2: cel·lulitis de boca (K12.2)
cel·lulitis de l'aparell lacrimal (H04.3)
cel·lulitis de parpella (H00.0)
cel·lulitis de regions anal i rectal (K61.-)
cel·lulitis del conducte auditiu extern (H60.1)
cel·lulitis d'òrgans genitals externs femenins (N76.4)
cel·lulitis d'òrgans genitals externs masculins (N48.2, N49.-)
cel·lulitis eosinofílica [Wells] (L98.3)
cel·lulitis nasal (J34.0)
dermatosi neutrofílica febril [Sweet] (L98.2)
limfangitis (crònica) (subaguda) (I89.1)

 L03.0 Cel·lulitis i limfangitis aguda de dits de la mà i del peu

  

Infecció de l'ungla
Oníquia
Paroníquia
Perioníquia

  L03.01 Cel·lulitis de dit de la mà

   Panadís
Voltadits

   Exclou 1: panadís herpètic (B00.89)
   L03.011 Cel·lulitis, dit de la mà dreta
   L03.012 Cel·lulitis, dit de la mà esquerra
   L03.019 Cel·lulitis, dit de mà no especificada
  L03.02 Limfangitis aguda de dit de la mà
   Repeló amb limfangitis de dit de la mà
   L03.021 Limfangitis aguda, dit de la mà dreta
   L03.022 Limfangitis aguda, dit de la mà esquerra
   L03.029 Limfangitis aguda, dit de mà no especificada
  L03.03 Cel·lulitis de dit del peu
   L03.031 Cel·lulitis, dit del peu dret
   L03.032 Cel·lulitis, dit del peu esquerre
   L03.039 Cel·lulitis, dit de peu no especificat
  L03.04 Limfangitis aguda de dit del peu
   Repeló amb limfangitis de dit del peu
   L03.041 Limfangitis aguda, dit del peu dret
   L03.042 Limfangitis aguda, dit del peu esquerre
   L03.049 Limfangitis aguda, dit de peu no especificat
 L03.1 Cel·lulitis i limfangitis aguda d'altres parts de l'extremitat
  L03.11 Cel·lulitis d'altres parts de l'extremitat

   
Exclou 2: cel·lulitis de dits de la mà (L03.01-)

cel·lulitis de dits del peu (L03.03-)
engonal (L03.314)

   L03.111 Cel·lulitis, aixella dreta
   L03.112 Cel·lulitis, aixella esquerra
   L03.113 Cel·lulitis, extremitat superior dreta
   L03.114 Cel·lulitis, extremitat superior esquerra
   L03.115 Cel·lulitis, extremitat inferior dreta
   L03.116 Cel·lulitis, extremitat inferior esquerra
   L03.119 Cel·lulitis, part no especificada de l'extremitat
  L03.12 Limfangitis aguda d'altres parts de l'extremitat

   
Exclou 2: limfangitis aguda de dits de la mà (L03.2-)

limfangitis aguda de dits del peu (L03.04-)
limfangitis aguda d'engonal (L03.324)

   L03.121 Limfangitis aguda, aixella dreta
   L03.122 Limfangitis aguda, aixella esquerra

536



   L03.123 Limfangitis aguda, extremitat superior dreta
   L03.124 Limfangitis aguda, extremitat superior esquerra
   L03.125 Limfangitis aguda, extremitat inferior dreta
   L03.126 Limfangitis aguda, extremitat inferior esquerra
   L03.129 Limfangitis aguda, part no especificada de l'extremitat
 L03.2 Cel·lulitis i limfangitis aguda de cara i coll
  L03.21 Cel·lulitis i limfangitis aguda de cara
   L03.211 Cel·lulitis de cara

    

Exclou 2: abscés orbitari (H05.01-)
cel·lulitis de boca (K12.2)
cel·lulitis de cap (L03.81)
cel·lulitis de cuir cabellut (L03.81)
cel·lulitis de l'aparell lacrimal (H04.3)
cel·lulitis de llavi (K13.0)
cel·lulitis de parpella (H00.0-)
cel·lulitis d'orella (H60.1-)
cel·lulitis nasal (interna) (J34.0)
cel·lulitis orbitària (H05.01-)

   L03.212 Limfangitis aguda de cara
   L03.213 Cel·lulitis periorbitària
    Cel·lulitis preseptal
  L03.22 Cel·lulitis i limfangitis aguda de coll
   L03.221 Cel·lulitis de coll
   L03.222 Limfangitis aguda de coll
 L03.3 Cel·lulitis i limfangitis aguda de tronc
  L03.31 Cel·lulitis de tronc

   

Exclou 2: cel·lulitis de regions anal i rectal (K61.-)
cel·lulitis d'òrgans genitals externs femenins (N76.4)
cel·lulitis d'òrgans genitals externs masculins (N48.2, N49.-)
cel·lulitis mamària NE (N61.0)
cel·lulitis puerperal mamària (O91.2)
omfalitis del nadó (P38.-)

   L03.311 Cel·lulitis, paret abdominal

    Exclou 2: cel·lulitis, engonal (L03.314)
cel·lulitis, melic (L03.316)

   L03.312 Cel·lulitis, esquena [qualsevol part excepte natja]
   L03.313 Cel·lulitis, paret toràcica
   L03.314 Cel·lulitis, engonal
   L03.315 Cel·lulitis, perineu
   L03.316 Cel·lulitis, melic
   L03.317 Cel·lulitis, natja
   L03.319 Cel·lulitis, localització no especificada del tronc
  L03.32 Limfangitis aguda de tronc
   L03.321 Limfangitis aguda, paret abdominal
   L03.322 Limfangitis aguda, esquena [qualsevol part excepte natja]
   L03.323 Limfangitis aguda, paret toràcica
   L03.324 Limfangitis aguda, engonal
   L03.325 Limfangitis aguda, perineu
   L03.326 Limfangitis aguda, melic
   L03.327 Limfangitis aguda, natja
   L03.329 Limfangitis aguda, localització no especificada del tronc
 L03.8 Cel·lulitis i limfangitis aguda d'altres localitzacions
  L03.81 Cel·lulitis d'altres localitzacions
   L03.811 Cel·lulitis, cap [qualsevol part excepte cara]
    Cel·lulitis de cuir cabellut
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    Exclou 2: cel·lulitis de cara (L03.211)
   L03.818 Cel·lulitis, altres localitzacions
  L03.89 Limfangitis aguda d'altres localitzacions
   L03.891 Limfangitis aguda, cap [qualsevol part excepte cara]
   L03.898 Limfangitis aguda, altres localitzacions
 L03.9 Cel·lulitis i limfangitis aguda no especificades
  L03.90 Cel·lulitis no especificada
  L03.91 Limfangitis aguda no especificada
   Exclou 1: limfangitis NE (I89.1)
L04 Limfadenitis aguda

 Inclou: abscés (agut) de ganglis limfàtics, excepte mesentèrics
limfadenitis aguda, excepte mesentèrica

 

Exclou 1: adenopatia (R59.-)
limfadenitis crònica o subaguda, excepte mesentèrica (I88.1)
limfadenitis mesentèrica inespecífica (I88.0)
limfadenitis NE (I88.9)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que provoca limfadenopatia
generalitzada (B20)

 L04.0 Limfadenitis aguda, cara, cap i coll
 L04.1 Limfadenitis aguda, tronc
 L04.2 Limfadenitis aguda, extremitat superior

  Limfadenitis aguda d'aixella
Limfadenitis aguda d'espatlla

 L04.3 Limfadenitis aguda, extremitat inferior
  Limfadenitis aguda de maluc

  Exclou 2: limfadenitis aguda d'engonal (L04.1)
 L04.8 Limfadenitis aguda, altres localitzacions
 L04.9 Limfadenitis aguda, localització no especificada
L05 Quist o si pilonidals
 L05.0 Quist o si pilonidals amb abscés
  L05.01 Quist pilonidal amb abscés

   
Abscés pilonidal
Clot pilonidal amb abscés
Clot postanal amb abscés

   Exclou 2: clot parasacre (Q82.6)
clot sacre congènit (Q82.6)

  L05.02 Si pilonidal amb abscés

   
Fístula coccigeal amb abscés
Si coccigeal amb abscés
Fístula pilonidal amb abscés

 L05.9 Quist o si pilonidals sense abscés
  L05.91 Quist pilonidal sense abscés

   
Clot pilonidal
Clot postanal
Quist pilonidal NE

   Exclou 2: clot parasacre (Q82.6)
clot sacre congènit (Q82.6)

  L05.92 Si pilonidal sense abscés

   
Fístula coccigeal
Si coccigeal sense abscés
Fístula pilonidal

L08 Altres infeccions locals de la pell i el teixit subcutani
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 L08.0 Piodèrmia

  

Dermatitis gangrenosa
Dermatitis purulenta
Dermatitis sèptica
Dermatitis supurativa

  Exclou 1: piodèrmia gangrenosa (L88)
piodèrmia vegetant (L08.81)

 L08.1 Eritrasma
 L08.8 Altres infeccions locals de la pell i el teixit subcutani especificades
  L08.81 Piodèrmia vegetant

   Exclou 1: piodèrmia gangrenosa (L88)
piodèrmia NE (L08.0)

  L08.82 Omfalitis, no del nadó
   Exclou 1: omfalitis del nadó (P38.-)
  L08.89 Altres infeccions locals de la pell i el teixit subcutani especificades
 L08.9 Infeccions locals de la pell i el teixit subcutani no especificades
Trastorns ampul·lars (L10-L14)
Exclou 1: necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell] (L51.2)

pèmfig familiar benigne [Hailey-Hailey] (Q82.8)
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00)

L10 Pèmfig
 Exclou 1: pèmfig dels nadons (L01.03)
 L10.0 Pèmfig vulgar
 L10.1 Pèmfig vegetant
 L10.2 Pèmfig foliaci
 L10.3 Pèmfig brasiler [fogo selvagem]
 L10.4 Pèmfig eritematós
  Síndrome de Senear-Usher
 L10.5 Pèmfig induït per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L10.8 Altres tipus de pèmfig
  L10.81 Pèmfig paraneoplàstic
  L10.89 Altres tipus de pèmfig
 L10.9 Pèmfig no especificat
L11 Altres trastorns acantolítics
 L11.0 Queratosi fol·licular adquirida
  Exclou 1: queratosi fol·licular (congènita) [Darier-White] (Q82.8)
 L11.1 Dermatosi acantolítica transitòria [Grover]
 L11.8 Altres trastorns acantolítics especificats
 L11.9 Trastorn acantolític no especificat
L12 Pemfigoide

 Exclou 1: herpes gestacional (O26.4-)
impetigen herpetiforme (L40.1)

 L12.0 Pemfigoide ampul·lar
 L12.1 Pemfigoide cicatricial
  Pemfigoide benigne de la membrana mucosa
 L12.2 Malaltia ampul·lar crònica de la infància
  Dermatitis herpetiforme juvenil
 L12.3 Epidermòlisi ampul·lar adquirida
  Exclou 1: epidermòlisi ampul·lar (congènita) (Q81.-)
  L12.30 Epidermòlisi ampul·lar adquirida no especificada

539



  L12.31 Epidermòlisi ampul·lar causada per fàrmacs

   
Empreu un
codi
addicional:

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

  L12.35 Altres tipus d'epidermòlisi ampul·lar adquirida
 L12.8 Altres tipus de pemfigoide
 L12.9 Pemfigoide no especificat
L13 Altres trastorns ampul·lars
 L13.0 Dermatitis herpetiforme

  Dermatitis de Duhring
Hidroa herpetiforme

  Exclou 1: dermatitis herpetiforme juvenil (L12.2)
dermatitis herpetiforme senil (L12.0)

 L13.1 Dermatitis pustulosa subcorneal
  Malaltia de Sneddon-Wilkinson
 L13.8 Altres trastorns ampul·lars especificats
 L13.9 Trastorn ampul·lar no especificat
L14 Trastorns ampul·lars en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

Dermatitis i èczema (L20-L30)
Nota: En aquesta secció els termes «dermatitis» i «èczema» s'empren com a sinònims i són intercanviables
Exclou 2: dermatitis de pell seca (L85.3)

dermatitis d'estasi (I87.2)
dermatitis factícia (L98.1)
dermatitis gangrenosa (L08.0)
dermatitis herpetiforme (L13.0)
dermatitis perioral (L71.0)
malaltia granulomatosa crònica (de la infància) (D71)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

L20 Dermatitis atòpica
 L20.0 Prurigen de Besnier
 L20.8 Altres tipus de dermatitis atòpica
  Exclou 2: neurodermatitis circumscrita (L28.0)
  L20.81 Neurodermatitis atòpica
   Neurodermatitis difusa
  L20.82 Èczema flexural
  L20.83 Èczema infantil (agut) (crònic)
  L20.84 Èczema intrínsec (al·lèrgic)
  L20.89 Altres tipus de dermatitis atòpica
 L20.9 Dermatitis atòpica no especificada
L21 Dermatitis seborreica

 Exclou 2: dermatitis infecciosa (L30.3)
queratosi seborreica (L82.-)

 L21.0 Seborrea capitis
  Crosta làctia
 L21.1 Dermatitis seborreica infantil
 L21.8 Altres tipus de dermatitis seborreica
 L21.9 Dermatitis seborreica no especificada
  Seborrea NE
L22 Dermatitis dels bolquers

 
Eritema dels bolquers
Borradura dels bolquers
Borradura dels bolquers psoriasiforme
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L23 Dermatitis al·lèrgica de contacte

 
Exclou 1: al·lèrgia NE (T78.40)

dermatitis de contacte NE (L25.9)
dermatitis NE (L30.9)

 

Exclou 2: dermatitis causada per substàncies ingerides (L27.-)
dermatitis de parpella (H01.1-)
dermatitis dels bolquers (L22)
dermatitis irritativa de contacte (L24.-)
dermatitis perioral (L71.0)
èczema d'orella externa (H60.5-)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 L23.0 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per metalls

  Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per crom
Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per níquel

 L23.1 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per adhesius
 L23.2 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per cosmètics
 L23.3 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per fàrmacs en contacte amb la pell

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 2: dermatitis causada per fàrmacs i medicaments ingerits (L27.0-L27.1)
 L23.4 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per colorants
 L23.5 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per altres productes químics

  

Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per ciment
Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per insecticides
Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per plàstic
Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per cautxú

 L23.6 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per aliments en contacte amb la pell
  Exclou 2: dermatitis causada per aliments ingerits (L27.2)
 L23.7 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per plantes, excepte les comestibles
  Exclou 2: al·lèrgia NE causada per pol·len (J30.1)
 L23.8 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per altres agents
  L23.81 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per caspa d'animal (gat) (gos)
   Dermatitis al·lèrgica de contacte causada per pèl d'animal (gat) (gos)
  L23.89 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causada per altres agents
 L23.9 Dermatitis al·lèrgica de contacte, causa no especificada
  Èczema al·lèrgic de contacte NE
L24 Dermatitis irritativa de contacte

 
Exclou 1: al·lèrgia NE (T78.40)

dermatitis de contacte NE (L25.9)
dermatitis NE (L30.9)

 

Exclou 2: dermatitis al·lèrgica de contacte (L23.-)
dermatitis causada per substàncies ingerides (L27.-)
dermatitis de parpella (H01.1-)
dermatitis dels bolquers (L22)
dermatitis perioral (L71.0)
èczema d'orella externa (H60.5-)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 L24.0 Dermatitis irritativa de contacte, causada per detergents
 L24.1 Dermatitis irritativa de contacte, causada per olis i greixos
 L24.2 Dermatitis irritativa de contacte, causada per dissolvents

  

Dermatitis irritativa de contacte causada per compostos del clor
Dermatitis irritativa de contacte causada per ciclohexà
Dermatitis irritativa de contacte causada per èster
Dermatitis irritativa de contacte causada per glicol
Dermatitis irritativa de contacte causada per hidrocarbur
Dermatitis irritativa de contacte causada per cetona

 L24.3 Dermatitis irritativa de contacte, causada per cosmètics
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 L24.4 Dermatitis irritativa de contacte, causada per fàrmacs en contacte amb la pell

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L24.5 Dermatitis irritativa de contacte, causada per altres productes químics

  

Dermatitis irritativa de contacte causada per ciment
Dermatitis irritativa de contacte causada per insecticides
Dermatitis irritativa de contacte causada per plàstic
Dermatitis irritativa de contacte causada per cautxú

 L24.6 Dermatitis irritativa de contacte, causada per aliments en contacte amb la pell
  Exclou 2: dermatitis causada per aliments ingerits (L27.2)
 L24.7 Dermatitis irritativa de contacte, causada per plantes, excepte les comestibles
  Exclou 2: al·lèrgia NE causada per pol·len (J30.1)
 L24.8 Dermatitis irritativa de contacte, causada per altres agents
  L24.81 Dermatitis irritativa de contacte, causada per metalls

   Dermatitis irritativa de contacte causada per crom
Dermatitis irritativa de contacte causada per níquel

  L24.89 Dermatitis irritativa de contacte, causada per altres agents
   Dermatitis irritativa de contacte causada per colorants
 L24.9 Dermatitis irritativa de contacte, causa no especificada
  Èczema irritatiu de contacte NE
L25 Dermatitis de contacte no especificada

 

Exclou 1: al·lèrgia NE (T78.40)
dermatitis al·lèrgica de contacte (L23.-)
dermatitis irritativa de contacte (L24.-)
dermatitis NE (L30.9)

 

Exclou 2: dermatitis causada per substàncies ingerides (L27.-)
dermatitis de parpella (H01.1-)
dermatitis perioral (L71.0)
èczema d'orella externa (H60.5-)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 L25.0 Dermatitis de contacte no especificada, causada per cosmètics
 L25.1 Dermatitis de contacte no especificada, causada per fàrmacs en contacte amb la pell

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 2: dermatitis causada per fàrmacs i medicaments ingerits (L27.0-L27.1)
 L25.2 Dermatitis de contacte no especificada, causada per colorants
 L25.3 Dermatitis de contacte no especificada, causada per altres productes químics

  Dermatitis de contacte no especificada causada per ciment
Dermatitis de contacte no especificada causada per insecticides

 L25.4 Dermatitis de contacte no especificada, causada per aliments en contacte amb la pell
  Exclou 2: dermatitis causada per aliments ingerits (L27.2)
 L25.5 Dermatitis de contacte no especificada, causada per plantes, excepte les comestibles
  Exclou 1: urticària (L50.9)

  Exclou 2: al·lèrgia NE causada per pol·len (J30.1)
 L25.8 Dermatitis de contacte no especificada, causada per altres agents
 L25.9 Dermatitis de contacte no especificada, causa no especificada

  Dermatitis de contacte (professional) NE
Èczema de contacte (professional) NE

L26 Dermatitis exfoliativa
 Pitiriasi de Hebra
 Exclou 1: malaltia de Ritter (L00)
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L27 Dermatitis causada per substàncies ingerides
 Exclou 1: al·lèrgia NE (T78.40)

 

Exclou 2: dermatitis de contacte (L23-L25)
reacció adversa a un aliment, excepte dermatitis (T78.0-T78.1)
resposta fotoal·lèrgica a fàrmacs (L56.1)
resposta fototòxica a fàrmacs (L56.0)
urticària (L50.-)

 L27.0 Erupció cutània causada per fàrmacs i medicaments ingerits, generalitzada

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L27.1 Erupció cutània causada per fàrmacs i medicaments ingerits, localitzada

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L27.2 Dermatitis causada per aliments ingerits
  Exclou 2: dermatitis causada per aliments en contacte amb la pell (L23.6, L24.6, L25.4)
 L27.8 Dermatitis causada per altres substàncies ingerides
 L27.9 Dermatitis causada per una substància ingerida no especificada
L28 Liquen simple crònic i prurigen
 L28.0 Liquen simple crònic

  Neurodermatitis circumscrita
Liquen NE

 L28.1 Prurigen nodular
 L28.2 Altres tipus de prurigen

  

Prurigen NE
Prurigen de Hebra
Prurigen mitigat
Urticària papulosa

L29 Pruïja

 Exclou 1: excoriació neuròtica (L98.1)
pruïja psicogènica (F45.8)

 L29.0 Pruïja anal
 L29.1 Pruïja escrotal
 L29.2 Pruïja vulvar
 L29.3 Pruïja anogenital no especificada
 L29.8 Altres tipus de pruïja
 L29.9 Pruïja no especificada
  Coïssor NE
L30 Altres dermatitis i dermatitis no especificades

 

Exclou 2: dermatitis de contacte (L23-L25)
dermatitis de pell seca (L85.3)
dermatitis d'estasi (I87.2)
parapsoriasi de plaques petites (L41.3)

 L30.0 Dermatitis nummular
 L30.1 Dishidrosi [pomfòlix]
 L30.2 Autosensibilització cutània

  
Candídide [levúride]
Dermatofítide
Eczemàtide

 L30.3 Dermatitis infecciosa
  Dermatitis eczematoide infecciosa
 L30.4 Eritema intertriginós
 L30.5 Pitiriasi alba
 L30.8 Altres tipus especificats de dermatitis
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 L30.9 Dermatitis no especificada
  Èczema NE
Trastorns papuloescatosos (L40-L45)
L40 Psoriasi
 L40.0 Psoriasi vulgar

  Psoriasi nummular
Psoriasi de plaques

 L40.1 Psoriasi pustulosa generalitzada

  Impetigen herpetiforme
Malaltia de Von Zumbusch

 L40.2 Acrodermatitis contínua
 L40.3 Pustulosi palmoplantar
 L40.4 Psoriasi de gotes
 L40.5 Psoriasi artropàtica
  L40.50 Psoriasi artropàtica no especificada
  L40.51 Artropatia psoriàsica interfalàngica distal
  L40.52 Artritis psoriàsica mutilant
  L40.53 Espondilitis psoriàsica
  L40.54 Artropatia psoriàsica juvenil
  L40.59 Altres tipus d'artropatia psoriàsica
 L40.8 Altres tipus de psoriasi
  Psoriasi flexual
 L40.9 Psoriasi no especificada
L41 Parapsoriasi
 Exclou 1: pecilodèrmia vascular atròfica (L94.5)
 L41.0 Pitiriasi liquenoide i varioliforme aguda
  Malaltia de Mucha-Habermann
 L41.1 Pitiriasi liquenoide crònica
 L41.3 Parapsoriasi de plaques petites
 L41.4 Parapsoriasi de plaques grans
 L41.5 Parapsoriasi retiforme
 L41.8 Altres tipus de parapsoriasi
 L41.9 Parapsoriasi no especificada
L42 Pitiriasi rosada
L43 Liquen pla
 Exclou 1: liquen planopilar (L66.1)
 L43.0 Liquen pla hipertròfic
 L43.1 Liquen pla ampul·lar
 L43.2 Reacció liquenoide per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L43.3 Liquen pla subagut (actiu)
  Liquen pla tropical
 L43.8 Altres tipus de liquen pla
 L43.9 Liquen pla no especificat
L44 Altres trastorns papuloescatosos
 L44.0 Pitiriasi rubra pilar
 L44.1 Liquen nítid
 L44.2 Liquen estriat
 L44.3 Liquen roig moniliforme
 L44.4 Acrodermatitis papulosa infantil [Giannotti-Crosti]
 L44.8 Altres trastorns papuloescatosos especificats
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 L44.9 Trastorn papuloescatós no especificat
L45 Trastorns papuloescatosos en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

Urticària i eritema (L49-L54)
Exclou 1: malaltia de Lyme (A69.2-)

rosàcia (L71.-)
L49 Exfoliació causada per afeccions eritematoses segons l'extensió de la superfície corporal afectada

 

Codifiqueu
primer:

l'afecció eritematosa que causa exfoliació, com ara:
malaltia de Ritter (L00)
necròlisi epidèrmica tòxica (L51.2)
necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson
síndrome (estafilocòccica) de la pell escaldada (L00)
síndrome de Stevens-Johnson (L51.1)
síndrome de superposició (L51.3)

 L49.0 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta menys del 10% de la superfície corporal
  Exfoliació causada per afecció eritematosa NE

 L49.1 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 10 i un 19% de la superfície
corporal

 L49.2 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 20 i un 29% de la superfície
corporal

 L49.3 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 30 i un 39% de la superfície
corporal

 L49.4 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 40 i un 49% de la superfície
corporal

 L49.5 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 50 i un 59% de la superfície
corporal

 L49.6 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 60 i un 69% de la superfície
corporal

 L49.7 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 70 i un 79% de la superfície
corporal

 L49.8 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta entre un 80 i un 89% de la superfície
corporal

 L49.9 Exfoliació causada per afecció eritematosa, que afecta un 90% o més de la superfície corporal
L50 Urticària

 

Exclou 1: angioedema hereditari (D84.1)
dermatitis al·lèrgica de contacte (L23.-)
edema angioneuròtic (T78.3)
edema de Quincke (T78.3)
urticària gegant (T78.3)
urticària neonatal (P83.8)
urticària papulosa (L28.2)
urticària per sèrum (T80.6-)
urticària pigmentada (D47.01)
urticària solar (L56.3)

 L50.0 Urticària al·lèrgica
 L50.1 Urticària idiopàtica
 L50.2 Urticària per fred i per calor
  Exclou 2: urticària familiar per fred (M04.2)
 L50.3 Urticària dermogràfica
 L50.4 Urticària vibratòria
 L50.5 Urticària colinèrgica
 L50.6 Urticària de contacte
 L50.8 Altres tipus d'urticària

  Urticària crònica
Urticària periòdica recurrent

 L50.9 Urticària no especificada
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L51 Eritema multiforme

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les manifestacions associades, com ara:
edema de parpella (H02.84-)
artropatia associada amb trastorns cutanis (M14.8-)
cicatrius i opacitats corneals (H17.-)
codi per a identificar el percentatge d'exfoliació de la pell (L49.-)
codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè o sisè
caràcter 5)
conjuntivitis (H10.22-)
edema conjuntival (H11.42)
estomatitis (K12.-)
inflamació de la parpella (H01.8)
lagoftàlmia mecànica (H02.22-)
queratoconjuntivitis seca (H16.22-)
simblèfaron (H11.23-)
úlcera corneal (H16.0-)

 Exclou 1: malaltia de Ritter (L00)
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00)

 L51.0 Eritema multiforme no ampul·lar
 L51.1 Síndrome de Stevens-Johnson
 L51.2 Necròlisi epidèrmica tòxica [Lyell]
 L51.3 Síndrome de superposició de necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson
  Síndrome de superposició SSJ-NET
 L51.8 Altres tipus d'eritema multiforme
 L51.9 Eritema multiforme no especificat

  

Eritema irisat
Eritema multiforme major NE
Eritema multiforme menor NE
Herpes irisat

L52 Eritema nodós
 Exclou 1: eritema nodós tuberculós (A18.4)
L53 Altres afeccions eritematoses

 
Exclou 1: eritema ab igne (L59.0)

eritema causat per agents externs en contacte amb la pell (L23-L25)
eritema intertriginós (L30.4)

 L53.0 Eritema tòxic

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: eritema tòxic dels nadons (P83.1)
 L53.1 Eritema anular centrífug
 L53.2 Eritema marginat
 L53.3 Altres tipus d'eritema figurat crònic
 L53.8 Altres afeccions eritematoses especificades
 L53.9 Afecció eritematosa no especificada

  Eritema NE
Eritrodèrmia NE

L54 Eritema en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

Trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)
L55 Cremada solar
 L55.0 Cremada solar de primer grau
 L55.1 Cremada solar de segon grau
 L55.2 Cremada solar de tercer grau
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 L55.9 Cremada solar no especificada
L56 Altres canvis aguts a la pell causats per radiació ultraviolada

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la font de la radiació ultraviolada (W89, X32)

 L56.0 Resposta fototòxica a fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L56.1 Resposta fotoal·lèrgica a fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L56.2 Dermatitis per fotocontacte [dermatitis berloque] [cloasma cosmètic]
 L56.3 Urticària solar
 L56.4 Erupció polimorfa lumínica
 L56.5 Poroqueratosi actínica superficial disseminada (DSAP/PASD)
 L56.8 Altres tipus especificats de canvis aguts a la pell causats per radiació ultraviolada
 L56.9 Canvi agut no especificat a la pell causat per radiació ultraviolada
L57 Canvis a la pell causats per exposició crònica a radiació no ionitzant

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la font de la radiació ultraviolada (W89) o altres tipus de radiació no ionitzant
(W90)

 L57.0 Queratosi actínica

  
Queratosi NE
Queratosi senil
Queratosi solar

 L57.1 Reticuloide actínic
 L57.2 Cutis romboidal de nuca
 L57.3 Pecilodèrmia de Civatte
 L57.4 Cutis lax senil
  Elastosi senil
 L57.5 Granuloma actínic
 L57.8 Altres canvis a la pell causats per exposició crònica a radiació no ionitzant

  
Pell de granger
Pell de mariner
Dermatitis solar

 L57.9 Canvis a la pell no especificats causats per exposició crònica a radiació no ionitzant
L58 Radiodermatitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la font de la radiació (W88, W90)

 L58.0 Radiodermatitis aguda
 L58.1 Radiodermatitis crònica
 L58.9 Radiodermatitis no especificada
L59 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació
 L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]
 L59.8 Altres trastorns especificats de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació
 L59.9 Trastorn no especificat de la pell i el teixit subcutani relacionat amb la radiació
Trastorns d'apèndixs cutanis (L60-L75)
Exclou 1: malformacions congènites del tegument (Q84.-)
L60 Trastorns d'ungles

 Exclou 2: hipocratisme digital (R68.3)
oníquia i paroníquia (L03.0-)

 L60.0 Ungla encarnada
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 L60.1 Onicòlisi
 L60.2 Onicogrifosi
 L60.3 Distròfia d'ungla
 L60.4 Línies de Beau
 L60.5 Síndrome d'ungles grogues
 L60.8 Altres trastorns d'ungles
 L60.9 Trastorn d'ungla no especificat
L62 Trastorns d'ungles en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
paquidermoperiostosi (M89.4-)

L63 Alopècia areata
 L63.0 Alopècia total (del cap)
 L63.1 Alopècia universal
 L63.2 Ofiasi
 L63.8 Altres tipus d'alopècia areata
 L63.9 Alopècia areata no especificada
L64 Alopècia androgènica
 Inclou: calvície de patró masculí

 L64.0 Alopècia androgènica induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 L64.8 Altres tipus d'alopècia androgènica
 L64.9 Alopècia androgènica no especificada
L65 Altres tipus de caiguda de cabells o pèls no cicatricial

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 Exclou 1: tricotil·lomania (F63.3)
 L65.0 Efluvi telogènic
 L65.1 Efluvi anagènic
 L65.2 Alopècia mucinosa
 L65.8 Altres tipus especificats de caiguda de cabells o pèls no cicatricial
 L65.9 Caiguda de cabells o pèls no cicatricial no especificada
  Alopècia NE
L66 Alopècia cicatricial [caiguda de cabells o pèls cicatricial]
 L66.0 Pseudopelada
 L66.1 Liquen planopilar
  Liquen pla fol·licular
 L66.2 Fol·liculitis decalvant
 L66.3 Perifol·liculitis capitis abscedens
 L66.4 Fol·liculitis uleritematosa reticulada
 L66.8 Altres tipus d'alopècia cicatricial
 L66.9 Alopècia cicatricial no especificada
L67 Anomalies del color i la tija dels cabells i els pèls

 
Exclou 1: efluvi telogènic (L65.0)

moníletrix (Q84.1)
pèl anellat (Q84.1)

 L67.0 Tricorrexi nodosa
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 L67.1 Variacions del color dels cabells

  

Canície
Grisor dels cabells i els pèls (prematura)
Heterocromia dels cabells i els pèls
Poliosi circumscrita adquirida
Poliosi NE

 L67.8 Altres anomalies del color i la tija dels cabells i els pèls
  Fragilitas crinium
 L67.9 Anomalia del color i la tija dels cabells i els pèls no especificada
L68 Hipertricosi
 Inclou: excés de pèl

 Exclou 1: hipertricosi congènita (Q84.2)
lanugen persistent (Q84.2)

 L68.0 Hirsutisme
 L68.1 Hipertricosi lanuginosa adquirida
 L68.2 Hipertricosi localitzada
 L68.3 Politríquia
 L68.8 Altres tipus d'hipertricosi
 L68.9 Hipertricosi no especificada
L70 Acne
 Exclou 2: acne queloidal (L73.0)
 L70.0 Acne vulgar
 L70.1 Acne conglobata
 L70.2 Acne varioliforme
  Acne necròtica miliar
 L70.3 Acne tropical
 L70.4 Acne infantil
 L70.5 Acne excoriada

  Acne excoriada
Acne excoriada de les dones joves

 L70.8 Altres tipus d'acne
 L70.9 Acne no especificada
L71 Rosàcia

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 L71.0 Dermatitis perioral
 L71.1 Rinofima
 L71.8 Altres tipus de rosàcia
 L71.9 Rosàcia no especificada
L72 Quists fol·liculars de la pell i el teixit subcutani
 L72.0 Quist epidèrmic
 L72.1 Quist pilós i tricodèrmic
  L72.11 Quist pilós
  L72.12 Quist tricodèrmic
   Quist triquilemmal (proliferatiu)
 L72.2 Esteatocistoma múltiple
 L72.3 Quist sebaci

  Exclou 2: quist pilós (L72.11)
quist triquilemmal (proliferatiu) (L72.12)

 L72.8 Altres tipus de quist fol·licular de la pell i el teixit subcutani
 L72.9 Quist fol·licular de la pell i el teixit subcutani no especificat
L73 Altres trastorns fol·liculars
 L73.0 Acne queloidal
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 L73.1 Pseudofol·liculitis de barba
 L73.2 Hidroadenitis supurativa
 L73.8 Altres trastorns fol·liculars especificats
  Sicosi de la barba
 L73.9 Trastorn fol·licular no especificat
L74 Trastorns de glàndules sudorípares eccrines
 Exclou 2: hiperhidrosi generalitzada (R61)
 L74.0 Miliària rubra
 L74.1 Miliària cristal·lina
 L74.2 Miliària profunda
  Miliària tropical
 L74.3 Miliària no especificada
 L74.4 Anhidrosi
  Hipohidrosi
 L74.5 Hiperhidrosi focal
  L74.51 Hiperhidrosi focal primària
   L74.510 Hiperhidrosi focal primària, aixella
   L74.511 Hiperhidrosi focal primària, cara
   L74.512 Hiperhidrosi focal primària, palmell de la mà
   L74.513 Hiperhidrosi focal primària, planta del peu
   L74.519 Hiperhidrosi focal primària, localització no especificada
  L74.52 Hiperhidrosi focal secundària
   Síndrome de Frey
 L74.8 Altres trastorns de glàndules sudorípares eccrines
 L74.9 Trastorn de glàndules sudorípares eccrines no especificat
  Trastorn de les glàndules sudorípares NE
L75 Trastorns de glàndules sudorípares apocrines

 Exclou 1: dishidrosi (L30.1)
hidroadenitis supurativa (L73.2)

 L75.0 Bromohidrosi
 L75.1 Cromohidrosi
 L75.2 Miliària apocrina
  Malaltia de Fox-Fordyce
 L75.8 Altres trastorns de glàndules sudorípares apocrines
 L75.9 Trastorn de glàndules sudorípares apocrines no especificat
Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de la pell i el teixit subcutani (L76)
L76 Complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de la pell i el teixit subcutani

 L76.0 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de la pell i el teixit subcutani que compliquen un
procediment

  Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris de la pell i el teixit subcutani causats per
punció o laceració accidentals durant un procediment (L76.1-)

  L76.01 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de la pell i el teixit subcutani, que
compliquen un procediment dermatològic

  L76.02 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris de la pell i el teixit subcutani, que
compliquen un altre procediment

 L76.1 Punció o laceració accidentals de la pell i el teixit subcutani durant un procediment

  L76.11 Punció o laceració accidentals de la pell i el teixit subcutani, durant un procediment
dermatològic

  L76.12 Punció o laceració accidentals de la pell i el teixit subcutani, durant un altre
procediment

 L76.2 Hemorràgia postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiva a un procediment

  L76.21 Hemorràgia postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiva a un
procediment dermatològic
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  L76.22 Hemorràgia postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiva a un altre
procediment

 L76.3 Hematoma i seroma postprocedimentals de la pell i el teixit subcutani consecutius a un
procediment

  L76.31 Hematoma postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiu a un
procediment dermatològic

  L76.32 Hematoma postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiu a un altre
procediment

  L76.33 Seroma postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiu a un
procediment dermatològic

  L76.34 Seroma postprocedimental de la pell i el teixit subcutani consecutiu a un altre
procediment

 L76.8 Altres complicacions de la pell i el teixit subcutani intraoperatòries i postprocedimentals

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

  L76.81 Altres complicacions de la pell i el teixit subcutani, intraoperatòries
  L76.82 Altres complicacions de la pell i el teixit subcutani, postprocedimentals
Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani (L80-L99)
L80 Vitiligen

 Exclou 2: vitiligen de parpelles (H02.73-)
vitiligen de vulva (N90.89)

L81 Altres trastorns de la pigmentació

 Exclou 1: marca de naixement NE (Q82.5)
síndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

 Exclou 2: nevus —v. l'índex alfabètic
 L81.0 Hiperpigmentació postinflamatòria
 L81.1 Cloasma
 L81.2 Pigues
 L81.3 Taques de cafè amb llet
 L81.4 Altres tipus d'hiperpigmentació melànica
  Lentigen
 L81.5 Leucodèrmia no classificada a cap altre lloc
 L81.6 Altres trastorns de disminució de la formació de melanina
 L81.7 Dermatosi purpúrica pigmentada
  Angioma serpiginós
 L81.8 Altres trastorns especificats de la pigmentació

  Pigmentació per ferro
Pigmentació per tatuatge

 L81.9 Trastorn de la pigmentació no especificat
L82 Queratosi seborreica

 
Inclou: dermatosi papulosa negra

malaltia de Leser-Trélat
papil·loma de cèl·lules basals

 Exclou 2: dermatitis seborreica (L21.-)
 L82.0 Queratosi seborreica inflamada
 L82.1 Altres tipus de queratosi seborreica
  Queratosi seborreica NE
L83 Acantosi nigricant
 Papil·lomatosi confluent i reticulada
L84 Durícies i callositats

 Call
Ull de poll

L85 Altres tipus d'engruiximent epidèrmic
 Exclou 2: trastorns hipertròfics de la pell (L91.-)
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 L85.0 Ictiosi adquirida
  Exclou 1: ictiosi congènita (Q80.-)
 L85.1 Queratosi [queratodèrmia] palmoplantar adquirida
  Exclou 1: queratosi palmoplantar hereditària (Q82.8)
 L85.2 Queratosi puntejada (palmoplantar)
 L85.3 Xerosi de cutis
  Dermatitis de pell seca
 L85.8 Altres tipus especificats d'engruiximent epidèrmic
  Banya cutània
 L85.9 Engruiximent epidèrmic no especificat
L86 Queratodèrmia en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
malaltia de Reiter (M02.3-)

 

Exclou 1: queratodèrmia causada per carència de vitamina A (E50.8)
queratodèrmia gonocòccica (A54.89)
queratosi causada per carència de vitamina A (E50.8)
queratosi gonocòccica (A54.89)
xerodèrmia causada per carència de vitamina A (E50.8)

L87 Trastorns de l'eliminació transepidèrmica
 Exclou 1: granuloma anular (perforant) (L92.0)
 L87.0 Queratosi fol·licular i parafol·licular penetrant de cutis

  Malaltia de Kyrle
Hiperqueratosi fol·licular penetrant

 L87.1 Col·lagenosi reactiva perforant
 L87.2 Elastosi perforant serpiginosa
 L87.8 Altres trastorns de l'eliminació transepidèrmica
 L87.9 Trastorn de l'eliminació transepidèrmica no especificat
L88 Piodèrmia gangrenosa
 Piodèrmia fagedènica
 Exclou 1: dermatitis gangrenosa (L08.0)
L89 Úlcera per pressió

 

Inclou: àrea de pressió
nafra de decúbit
nafra per pressió
úlcera per embenat rígid de guix
úlcera per pressió

 Codifiqueu
primer:

qualsevol gangrena associada (I96)

 

Exclou 2: infeccions cutànies (L00-L08)
úlcera crònica cutània no causada per pressió (L97.-)
úlcera de decúbit (tròfica) de coll uterí (N86)
úlcera varicosa (I83.0, I83.2)
úlceres diabètiques (E08.621, E08.622, E09.621, E09.622, E10.621, E10.622, E11.621, E11.622,
E13.621, E13.622)

 L89.0 Úlcera per pressió de colze
  L89.00 Úlcera per pressió de colze no especificat
   L89.000 Úlcera per pressió, colze no especificat, no classificable a cap estadi
   L89.001 Úlcera per pressió, colze no especificat, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
colze no especificat

   L89.002 Úlcera per pressió, colze no especificat, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, colze no especificat
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   L89.003 Úlcera per pressió, colze no especificat, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, colze no especificat

   L89.004 Úlcera per pressió, colze no especificat, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, colze no especificat

   L89.006 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze no especificat
   L89.009 Úlcera per pressió, colze no especificat, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, colze no especificat, estadi no especificat

  L89.01 Úlcera per pressió de colze dret
   L89.010 Úlcera per pressió, colze dret, no classificable a cap estadi
   L89.011 Úlcera per pressió, colze dret, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
colze dret

   L89.012 Úlcera per pressió, colze dret, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, colze dret

   L89.013 Úlcera per pressió, colze dret, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, colze dret

   L89.014 Úlcera per pressió, colze dret, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, colze dret

   L89.016 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze dret
   L89.019 Úlcera per pressió, colze dret, estadi no especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi no especificat
Úlcera per pressió cicatritzada, colze dret, estadi no especificat

  L89.02 Úlcera per pressió de colze esquerre
   L89.020 Úlcera per pressió, colze esquerre, no classificable a cap estadi
   L89.021 Úlcera per pressió, colze esquerre, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
colze esquerre

   L89.022 Úlcera per pressió, colze esquerre, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, colze esquerre

   L89.023 Úlcera per pressió, colze esquerre, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, colze esquerre

   L89.024 Úlcera per pressió, colze esquerre, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, colze esquerre

   L89.026 Dany de teixits profunds induït per pressió, colze esquerre
   L89.029 Úlcera per pressió, colze esquerre, estadi no especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi no especificat
Úlcera per pressió cicatritzada, colze esquerre, estadi no especificat

 L89.1 Úlcera per pressió d'esquena
  L89.10 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada
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   L89.100 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, no classificable a
cap estadi

   L89.101 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
part no especificada de l'esquena

   L89.102 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, part no especificada de l'esquena

   L89.103 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, part no especificada de l'esquena

   L89.104 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, part no especificada de l'esquena

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

   L89.109 Úlcera per pressió d'esquena, part no especificada, estadi no
especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, NE
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part no especificada, estadi no
especificat

  L89.11 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta
   Úlcera per pressió d'omòplat dret

   L89.110 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, no classificable a
cap estadi

   L89.111 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
part superior dreta de l'esquena

   L89.112 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, part superior dreta de l'esquena

   L89.113 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, part superior dreta de l'esquena

   L89.114 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, part superior dreta de l'esquena

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

   L89.119 Úlcera per pressió d'esquena, part superior dreta, estadi no especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, NE
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior dreta, estadi no
especificat

  L89.12 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra
   Úlcera per pressió d'omòplat esquerre

   L89.120 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, no classificable a
cap estadi

   L89.121 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
part superior esquerra de l'esquena
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   L89.122 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, part superior esquerra de l'esquena

   L89.123 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, part superior esquerra de l'esquena

   L89.124 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, part superior esquerra de l'esquena

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

   L89.129 Úlcera per pressió d'esquena, part superior esquerra, estadi no
especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, NE
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part superior esquerra, estadi no
especificat

  L89.13 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta

   L89.130 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, no classificable a cap
estadi

   L89.131 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
part inferior dreta de l'esquena

   L89.132 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, part inferior dreta de l'esquena

   L89.133 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, part inferior dreta de l'esquena

   L89.134 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, part inferior dreta de l'esquena

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

   L89.139 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior dreta, estadi no especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, NE
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior dreta, estadi no
especificat

  L89.14 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra

   L89.140 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, no classificable a
cap estadi

   L89.141 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
part inferior esquerra de l'esquena

   L89.142 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, part inferior esquerra de l'esquena

   L89.143 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, part inferior esquerra de l'esquena
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   L89.144 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, part inferior esquerra de l'esquena

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

   L89.149 Úlcera per pressió d'esquena, part inferior esquerra, estadi no
especificat

    
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, NE
Úlcera per pressió cicatritzada d'esquena, part inferior esquerra, estadi no
especificat

  L89.15 Úlcera per pressió de regió sacra

   Úlcera per pressió de còccix
Úlcera per pressió de vèrtebra coccígia

   L89.150 Úlcera per pressió, regió sacra, no classificable a cap estadi
   L89.151 Úlcera per pressió, regió sacra, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
regió sacra

   L89.152 Úlcera per pressió, regió sacra, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, regió sacra

   L89.153 Úlcera per pressió, regió sacra, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, regió sacra

   L89.154 Úlcera per pressió, regió sacra, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, regió sacra

   L89.156 Dany de teixits profunds induït per pressió, regió sacra
   L89.159 Úlcera per pressió, regió sacra, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, regió sacra, estadi no especificat

 L89.2 Úlcera per pressió de maluc
  L89.20 Úlcera per pressió de maluc no especificat
   L89.200 Úlcera per pressió, maluc no especificat, no classificable a cap estadi
   L89.201 Úlcera per pressió, maluc no especificat, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
maluc no especificat

   L89.202 Úlcera per pressió, maluc no especificat, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, maluc no especificat

   L89.203 Úlcera per pressió, maluc no especificat, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, maluc no especificat

   L89.204 Úlcera per pressió, maluc no especificat, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, maluc no especificat

   L89.206 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc no especificat
   L89.209 Úlcera per pressió, maluc no especificat, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc no especificat, estadi no especificat

  L89.21 Úlcera per pressió de maluc dret
   L89.210 Úlcera per pressió, maluc dret, no classificable a cap estadi
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   L89.211 Úlcera per pressió, maluc dret, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
maluc dret

   L89.212 Úlcera per pressió, maluc dret, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, maluc dret

   L89.213 Úlcera per pressió, maluc dret, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, maluc dret

   L89.214 Úlcera per pressió, maluc dret, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, maluc dret

   L89.216 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc dret
   L89.219 Úlcera per pressió, maluc dret, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc dret, estadi no especificat

  L89.22 Úlcera per pressió de maluc esquerre
   L89.220 Úlcera per pressió, maluc esquerre, no classificable a cap estadi
   L89.221 Úlcera per pressió, maluc esquerre, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
maluc esquerre

   L89.222 Úlcera per pressió, maluc esquerre, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, maluc esquerre

   L89.223 Úlcera per pressió, maluc esquerre, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, maluc esquerre

   L89.224 Úlcera per pressió, maluc esquerre, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, maluc esquerre

   L89.226 Dany de teixits profunds induït per pressió, maluc esquerre
   L89.229 Úlcera per pressió, maluc esquerre, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, maluc esquerre, estadi no especificat

 L89.3 Úlcera per pressió de natja
  L89.30 Úlcera per pressió de natja no especificada
   L89.300 Úlcera per pressió, natja no especificada, no classificable a cap estadi
   L89.301 Úlcera per pressió, natja no especificada, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
natja no especificada

   L89.302 Úlcera per pressió, natja no especificada, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, natja no especificada

   L89.303 Úlcera per pressió, natja no especificada, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, natja no especificada

   L89.304 Úlcera per pressió, natja no especificada, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, natja no especificada
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   L89.306 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja no especificada
   L89.309 Úlcera per pressió, natja no especificada, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, natja no especificada, estadi no especificat

  L89.31 Úlcera per pressió de natja dreta
   L89.310 Úlcera per pressió, natja dreta, no classificable a cap estadi
   L89.311 Úlcera per pressió, natja dreta, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
natja dreta

   L89.312 Úlcera per pressió, natja dreta, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, natja dreta

   L89.313 Úlcera per pressió, natja dreta, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, natja dreta

   L89.314 Úlcera per pressió, natja dreta, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, natja dreta

   L89.316 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja dreta
   L89.319 Úlcera per pressió, natja dreta, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, natja dreta, estadi no especificat

  L89.32 Úlcera per pressió de natja esquerra
   L89.320 Úlcera per pressió, natja esquerra, no classificable a cap estadi
   L89.321 Úlcera per pressió, natja esquerra, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
natja esquerra

   L89.322 Úlcera per pressió, natja esquerra, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, natja esquerra

   L89.323 Úlcera per pressió, natja esquerra, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, natja esquerra

   L89.324 Úlcera per pressió, natja esquerra, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, natja esquerra

   L89.326 Dany de teixits profunds induït per pressió, natja esquerra
   L89.329 Úlcera per pressió, natja esquerra, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, natja esquerra, estadi no especificat

 L89.4 Úlcera per pressió d'esquena, natja i maluc, localitzacions contigües o sobreposades

  L89.40 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, estadi no especificat

   

Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, estadi no especificat

  L89.41 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, estadi 1

   

Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent, localitzacions
contigües o sobreposades d'esquena, natja i maluc
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  L89.42 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, estadi 2

   

Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell que afecta
l'epidermis o la dermis, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i maluc

  L89.43 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, estadi 3

   

Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi del teixit
subcutani, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i maluc

  L89.44 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, estadi 4

   

Úlcera per pressió cicatritzada, localitzacions contigües o sobreposades, esquena, natja i
maluc, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el tendó o l'os
subjacents, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i maluc

  L89.45 Úlcera per pressió, localitzacions contigües o sobreposades d'esquena, natja i
maluc, no classificable a cap estadi

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

 L89.5 Úlcera per pressió de turmell
  L89.50 Úlcera per pressió de turmell no especificat
   L89.500 Úlcera per pressió, turmell no especificat, no classificable a cap estadi
   L89.501 Úlcera per pressió, turmell no especificat, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
turmell no especificat

   L89.502 Úlcera per pressió, turmell no especificat, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, turmell no especificat

   L89.503 Úlcera per pressió, turmell no especificat, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, turmell no especificat

   L89.504 Úlcera per pressió, turmell no especificat, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, turmell no especificat

   L89.506 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell no especificat
   L89.509 Úlcera per pressió, turmell no especificat, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell no especificat, estadi no especificat

  L89.51 Úlcera per pressió de turmell dret
   L89.510 Úlcera per pressió, turmell dret, no classificable a cap estadi
   L89.511 Úlcera per pressió, turmell dret, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
turmell dret

   L89.512 Úlcera per pressió, turmell dret, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, turmell dret

   L89.513 Úlcera per pressió, turmell dret, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, turmell dret
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   L89.514 Úlcera per pressió, turmell dret, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, turmell dret

   L89.516 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell dret
   L89.519 Úlcera per pressió, turmell dret, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell dret, estadi no especificat

  L89.52 Úlcera per pressió de turmell esquerre
   L89.520 Úlcera per pressió, turmell esquerre, no classificable a cap estadi
   L89.521 Úlcera per pressió, turmell esquerre, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
turmell esquerre

   L89.522 Úlcera per pressió, turmell esquerre, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, turmell esquerre

   L89.523 Úlcera per pressió, turmell esquerre, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, turmell esquerre

   L89.524 Úlcera per pressió, turmell esquerre, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, turmell esquerre

   L89.526 Dany de teixits profunds induït per pressió, turmell esquerre
   L89.529 Úlcera per pressió, turmell esquerre, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, turmell esquerre, estadi no especificat

 L89.6 Úlcera per pressió de taló
  L89.60 Úlcera per pressió de taló no especificat
   L89.600 Úlcera per pressió, taló no especificat, no classificable a cap estadi
   L89.601 Úlcera per pressió, taló no especificat, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
taló no especificat

   L89.602 Úlcera per pressió, taló no especificat, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, taló no especificat

   L89.603 Úlcera per pressió, taló no especificat, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, taló no especificat

   L89.604 Úlcera per pressió, taló no especificat, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, taló no especificat

   L89.606 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló no especificat
   L89.609 Úlcera per pressió, taló no especificat, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, taló no especificat, estadi no especificat

  L89.61 Úlcera per pressió de taló dret
   L89.610 Úlcera per pressió, taló dret, no classificable a cap estadi
   L89.611 Úlcera per pressió, taló dret, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
taló dret
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   L89.612 Úlcera per pressió, taló dret, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, taló dret

   L89.613 Úlcera per pressió, taló dret, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, taló dret

   L89.614 Úlcera per pressió, taló dret, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, taló dret

   L89.616 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló dret
   L89.619 Úlcera per pressió, taló dret, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, taló dret, estadi no especificat

  L89.62 Úlcera per pressió de taló esquerre
   L89.620 Úlcera per pressió, taló esquerre, no classificable a cap estadi
   L89.621 Úlcera per pressió, taló esquerre, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
taló esquerre

   L89.622 Úlcera per pressió, taló esquerre, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, taló esquerre

   L89.623 Úlcera per pressió, taló esquerre, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, taló esquerre

   L89.624 Úlcera per pressió, taló esquerre, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, taló esquerre

   L89.626 Dany de teixits profunds induït per pressió, taló esquerre
   L89.629 Úlcera per pressió, taló esquerre, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, taló esquerre, estadi no especificat

 L89.8 Úlcera per pressió d'altres localitzacions
  L89.81 Úlcera per pressió de cap
   Úlcera per pressió de cara
   L89.810 Úlcera per pressió, cap, no classificable a cap estadi
   L89.811 Úlcera per pressió, cap, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, cap, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
cap

   L89.812 Úlcera per pressió, cap, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, cap, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, cap

   L89.813 Úlcera per pressió, cap, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, cap, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, cap

   L89.814 Úlcera per pressió, cap, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, cap, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, cap

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

561



   L89.819 Úlcera per pressió, cap, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, cap, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, cap, estadi no especificat

  L89.89 Úlcera per pressió d'altres localitzacions
   L89.890 Úlcera per pressió, altres localitzacions, no classificable a cap estadi
   L89.891 Úlcera per pressió, altres localitzacions, estadi 1

    
Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent,
altres localitzacions

   L89.892 Úlcera per pressió, altres localitzacions, estadi 2

    
Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell
que afecta l'epidermis o la dermis, altres localitzacions

   L89.893 Úlcera per pressió, altres localitzacions, estadi 3

    
Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi
del teixit subcutani, altres localitzacions

   L89.894 Úlcera per pressió, altres localitzacions, estadi 4

    
Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el
tendó o l'os subjacents, altres localitzacions

   L89.896 Dany de teixits profunds induït per pressió, altres localitzacions
   L89.899 Úlcera per pressió, altres localitzacions, estadi no especificat

    Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, altres localitzacions, estadi no especificat

 L89.9 Úlcera per pressió de localització no especificada
  L89.90 Úlcera per pressió, localització no especificada, estadi no especificat

   Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, NE
Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, estadi no especificat

  L89.91 Úlcera per pressió, localització no especificada, estadi 1

   
Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, estadi 1
Canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a edema focal persistent, localització no
especificada

  L89.92 Úlcera per pressió, localització no especificada, estadi 2

   
Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, estadi 2
Úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell que afecta
l'epidermis o la dermis, localització no especificada

  L89.93 Úlcera per pressió, localització no especificada, estadi 3

   
Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, estadi 3
Úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi del teixit
subcutani, localització no especificada

  L89.94 Úlcera per pressió, localització no especificada, estadi 4

   
Úlcera per pressió cicatritzada, localització no especificada, estadi 4
Úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, el tendó o l'os
subjacents, localització no especificada

  L89.95 Úlcera per pressió, localització no especificada, no classificable a cap estadi
  L89.96 Dany de teixits profunds induït per pressió, localització no especificada
L90 Trastorns atròfics de la pell
 L90.0 Liquen esclerós i atròfic

  Exclou 2: liquen esclerós d'òrgans genitals externs femenins (N90.4)
liquen esclerós d'òrgans genitals externs masculins (N48.0)

 L90.1 Anetodèrmia de Schweninger-Buzzi
 L90.2 Anetodèrmia de Jadassohn-Pellizzari
 L90.3 Atrofodèrmia de Pasini i Pierini
 L90.4 Acrodermatitis atròfica crònica
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 L90.5 Cicatrius i fibrosi de la pell

  

Cicatriu adherent (pell)
Cicatriu
Desfiguració de la pell causada per cicatriu
Fibrosi de la pell NE
Cicatriu NE

  Exclou 2: cicatriu hipertròfica (L91.0)
cicatriu queloidal (L91.0)

 L90.6 Estries atròfiques
 L90.8 Altres trastorns atròfics de la pell
 L90.9 Trastorn atròfic de la pell no especificat
L91 Trastorns hipertròfics de la pell
 L91.0 Cicatriu hipertròfica

  Queloide
Cicatriu queloidal

  Exclou 2: acne queloidal (L73.0)
cicatriu NE (L90.5)

 L91.8 Altres trastorns hipertròfics de la pell
 L91.9 Trastorn hipertròfic de la pell no especificat
L92 Trastorns granulomatosos de la pell i el teixit subcutani
 Exclou 2: granuloma actínic (L57.5)
 L92.0 Granuloma anular
  Granuloma anular perforant
 L92.1 Necrobiosi lipoidal no classificada a cap altre lloc
  Exclou 1: necrobiosi lipoidal associada a diabetis mellitus (E08-E13 amb .620)
 L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinofílic de la pell]
 L92.3 Granuloma de cos estrany de la pell i el teixit subcutani

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de cos estrany retingut (Z18.-)

 L92.8 Altres trastorns granulomatosos de la pell i el teixit subcutani
 L92.9 Trastorn granulomatós de la pell i el teixit subcutani no especificat
  Exclou 2: granuloma umbilical (P83.81)
L93 Lupus eritematós

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 

Exclou 1: esclerodèrmia (M34.-)
lupus eritematós sistèmic (M32.-)
lupus exedens (A18.4)
lupus vulgar (A18.4)

 L93.0 Lupus eritematós discoide
  Lupus eritematós NE
 L93.1 Lupus eritematós cutani subagut
 L93.2 Altres tipus de lupus eritematós local

  Lupus eritematós profund
Panniculitis lúpica

L94 Altres trastorns localitzats del teixit connectiu
 Exclou 1: trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36)
 L94.0 Esclerodèrmia localitzada [morfea]
  Esclerodèrmia circumscrita
 L94.1 Esclerodèrmia lineal
  Lesió de cop de sabre
 L94.2 Calcinosi cutània
 L94.3 Esclerodactília
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 L94.4 Pàpules de Gottron
 L94.5 Pecilodèrmia vascular atròfica
 L94.6 Ainhum
 L94.8 Altres trastorns localitzats especificats del teixit connectiu
 L94.9 Trastorn localitzat no especificat del teixit connectiu
L95 Vasculitis limitada a la pell no classificada a cap altre lloc

 

Exclou 1: angiïtis d'hipersensibilitat (M31.0)
angioma serpiginós (L81.7)
granulomatosi de Wegener (M31.3-)
malaltia del sèrum (T80.6-)
panniculitis de coll i esquena (M54.0-)
panniculitis lúpica (L93.2)
panniculitis NE (M79.3)
panniculitis recidivant (M35.6)
poliarteritis nodosa (M30.0)
púrpura de Henoch (-Schönlein) (D69.0)
urticària (L50.-)
vasculitis reumatoide (M05.2)

 L95.0 Vasculitis livedoide
  Atròfia blanca (en plaques)
 L95.1 Eritema elevat diüturn
 L95.8 Altres tipus de vasculitis limitada a la pell
 L95.9 Vasculitis limitada a la pell no especificada
L97 Úlcera crònica no causada per pressió d'extremitat inferior, no classificada a cap altre lloc

 

Inclou: si de pell no infectat
úlcera crònica cutània d'extremitat inferior NE
úlcera cutània d'extremitat inferior NE
úlcera cutània no cicatritzada
úlcera tròfica NE
úlcera tropical NE

 

Codifiqueu
primer:

qualsevol afecció subjacent associada, com ara:
ateroesclerosi de les extremitats inferiors (I70.23-, I70.24-, I70.33-, I70.34-, I70.43-, I70.44-, I70.53-,
I70.54-, I70.63-, I70.64-, I70.73-, I70.74-)
hipertensió venosa crònica (I87.31-, I87.33-)
qualsevol gangrena associada (I96)
síndrome postflebítica (I87.01-, I87.03-)
síndrome posttrombòtica (I87.01-, I87.03-)
úlcera varicosa (I83.0-, I83.2-)
úlceres diabètiques (E08.621, E08.622, E09.621, E09.622, E10.621, E10.622, E11.621, E11.622,
E13.621, E13.622)

 
Exclou 2: infeccions cutànies (L00-L08)

infeccions específiques classificades a A00-B99
úlcera per pressió (àrea de pressió) (L89.-)

 L97.1 Úlcera crònica no causada per pressió de maluc
  L97.10 Úlcera crònica no causada per pressió de maluc no especificat

   L97.101 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, limitada a
ruptura cutània

   L97.102 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, amb
exposició de capa adiposa

   L97.103 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, amb
necrosi muscular

   L97.104 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, amb
necrosi òssia

   L97.105 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, amb
afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.106 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, amb
afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.108 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, gravetat
especificada d'un altre tipus
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   L97.109 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc no especificat, gravetat
no especificada

  L97.11 Úlcera crònica no causada per pressió de maluc dret

   L97.111 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, limitada a ruptura
cutània

   L97.112 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, amb exposició de
capa adiposa

   L97.113 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, amb necrosi
muscular

   L97.114 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, amb necrosi òssia

   L97.115 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L97.116 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, amb afectació
òssia, sense indicis de necrosi

   L97.118 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.119 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc dret, gravetat no
especificada

  L97.12 Úlcera crònica no causada per pressió de maluc esquerre

   L97.121 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, limitada a
ruptura cutània

   L97.122 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, amb exposició
de capa adiposa

   L97.123 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, amb necrosi
muscular

   L97.124 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, amb necrosi
òssia

   L97.125 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L97.126 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, amb afectació
òssia, sense indicis de necrosi

   L97.128 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.129 Úlcera crònica no causada per pressió, maluc esquerre, gravetat no
especificada

 L97.2 Úlcera crònica no causada per pressió de panxell
  L97.20 Úlcera crònica no causada per pressió de panxell no especificat

   L97.201 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, limitada
a ruptura cutània

   L97.202 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, amb
exposició de capa adiposa

   L97.203 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, amb
necrosi muscular

   L97.204 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, amb
necrosi òssia

   L97.205 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, amb
afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.206 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, amb
afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.208 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.209 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell no especificat, gravetat
no especificada

  L97.21 Úlcera crònica no causada per pressió de panxell dret

   L97.211 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, limitada a ruptura
cutània

   L97.212 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, amb exposició de
capa adiposa
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   L97.213 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, amb necrosi
muscular

   L97.214 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, amb necrosi òssia

   L97.215 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L97.216 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, amb afectació
òssia, sense indicis de necrosi

   L97.218 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.219 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell dret, gravetat no
especificada

  L97.22 Úlcera crònica no causada per pressió de panxell esquerre

   L97.221 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, limitada a
ruptura cutània

   L97.222 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, amb
exposició de capa adiposa

   L97.223 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, amb necrosi
muscular

   L97.224 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, amb necrosi
òssia

   L97.225 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, amb
afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.226 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, amb
afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.228 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.229 Úlcera crònica no causada per pressió, panxell esquerre, gravetat no
especificada

 L97.3 Úlcera crònica no causada per pressió de turmell
  L97.30 Úlcera crònica no causada per pressió de turmell no especificat

   L97.301 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, limitada
a ruptura cutània

   L97.302 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, amb
exposició de capa adiposa

   L97.303 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, amb
necrosi muscular

   L97.304 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, amb
necrosi òssia

   L97.305 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, amb
afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.306 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, amb
afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.308 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.309 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell no especificat, gravetat
no especificada

  L97.31 Úlcera crònica no causada per pressió de turmell dret

   L97.311 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, limitada a ruptura
cutània

   L97.312 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, amb exposició de
capa adiposa

   L97.313 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, amb necrosi
muscular

   L97.314 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, amb necrosi òssia

   L97.315 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L97.316 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, amb afectació
òssia, sense indicis de necrosi
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   L97.318 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.319 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell dret, gravetat no
especificada

  L97.32 Úlcera crònica no causada per pressió de turmell esquerre

   L97.321 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, limitada a
ruptura cutània

   L97.322 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, amb
exposició de capa adiposa

   L97.323 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, amb necrosi
muscular

   L97.324 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, amb necrosi
òssia

   L97.325 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L97.326 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, amb afectació
òssia, sense indicis de necrosi

   L97.328 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, gravetat
especificada d'un altre tipus

   L97.329 Úlcera crònica no causada per pressió, turmell esquerre, gravetat no
especificada

 L97.4 Úlcera crònica no causada per pressió del taló i la part mitjana del peu
  Úlcera crònica no causada per pressió de la superfície plantar de la part mitjana del peu
  L97.40 Úlcera crònica no causada per pressió de taló i part mitjana de peu no especificat

   L97.401 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana de peu no
especificat, limitada a ruptura cutània

   L97.402 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana de peu no
especificat, amb exposició de capa adiposa

   L97.403 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana de peu no
especificat, amb necrosi muscular

   L97.404 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana de peu no
especificat, amb necrosi òssia

   L97.405 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu no
especificats, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.406 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu no
especificats, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.408 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu no
especificats, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.409 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana de peu no
especificat, gravetat no especificada

  L97.41 Úlcera crònica no causada per pressió del taló i la part mitjana del peu dret

   L97.411 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
limitada a ruptura cutània

   L97.412 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
amb exposició de capa adiposa

   L97.413 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
amb necrosi muscular

   L97.414 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
amb necrosi òssia

   L97.415 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.416 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.418 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.419 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu dret,
gravetat no especificada

  L97.42 Úlcera crònica no causada per pressió del taló i la part mitjana del peu esquerre
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   L97.421 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, limitada a ruptura cutània

   L97.422 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, amb exposició de capa adiposa

   L97.423 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, amb necrosi muscular

   L97.424 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, amb necrosi òssia

   L97.425 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.426 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.428 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.429 Úlcera crònica no causada per pressió, taló i part mitjana del peu
esquerre, gravetat no especificada

 L97.5 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts del peu
  Úlcera crònica no causada per pressió de dit del peu
  L97.50 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts de peu no especificat

   L97.501 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, limitada a ruptura cutània

   L97.502 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, amb exposició de capa adiposa

   L97.503 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, amb necrosi muscular

   L97.504 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, amb necrosi òssia

   L97.505 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.506 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.508 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.509 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de peu no
especificat, gravetat no especificada

  L97.51 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts del peu dret

   L97.511 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret,
limitada a ruptura cutània

   L97.512 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret, amb
exposició de capa adiposa

   L97.513 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret, amb
necrosi muscular

   L97.514 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret, amb
necrosi òssia

   L97.515 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret, amb
afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.516 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret, amb
afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.518 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret,
gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.519 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu dret,
gravetat no especificada

  L97.52 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts del peu esquerre

   L97.521 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
limitada a ruptura cutània

   L97.522 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
amb exposició de capa adiposa
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   L97.523 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
amb necrosi muscular

   L97.524 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
amb necrosi òssia

   L97.525 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.526 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.528 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.529 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts del peu esquerre,
gravetat no especificada

 L97.8 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts de la cama
  L97.80 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts de cama no especificada

   L97.801 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, limitada a ruptura cutània

   L97.802 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, amb exposició de capa adiposa

   L97.803 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, amb necrosi muscular

   L97.804 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, amb necrosi òssia

   L97.805 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.806 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.808 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.809 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de cama no
especificada, gravetat no especificada

  L97.81 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts de la cama dreta

   L97.811 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
limitada a ruptura cutània

   L97.812 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
amb exposició de capa adiposa

   L97.813 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
amb necrosi muscular

   L97.814 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
amb necrosi òssia

   L97.815 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.816 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.818 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.819 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama dreta,
gravetat no especificada

  L97.82 Úlcera crònica no causada per pressió d'altres parts de la cama esquerra

   L97.821 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, limitada a ruptura cutània

   L97.822 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, amb exposició de capa adiposa

   L97.823 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, amb necrosi muscular

   L97.824 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, amb necrosi òssia

   L97.825 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi
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   L97.826 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.828 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.829 Úlcera crònica no causada per pressió, altres parts de la cama
esquerra, gravetat no especificada

 L97.9 Úlcera crònica no causada per pressió d'una part no especificada de la cama

  L97.90 Úlcera crònica no causada per pressió d'una part no especificada de cama no
especificada

   L97.901 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, limitada a ruptura cutània

   L97.902 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, amb exposició de capa adiposa

   L97.903 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, amb necrosi muscular

   L97.904 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, amb necrosi òssia

   L97.905 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.906 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.908 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.909 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de cama
no especificada, gravetat no especificada

  L97.91 Úlcera crònica no causada per pressió d'una part no especificada de la cama dreta

   L97.911 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, limitada a ruptura cutània

   L97.912 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, amb exposició de capa adiposa

   L97.913 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, amb necrosi muscular

   L97.914 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, amb necrosi òssia

   L97.915 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.916 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.918 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, gravetat especificada d'un altre tipus

   L97.919 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
dreta, gravetat no especificada

  L97.92 Úlcera crònica no causada per pressió d'una part no especificada de la cama
esquerra

   L97.921 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, limitada a ruptura cutània

   L97.922 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, amb exposició de capa adiposa

   L97.923 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, amb necrosi muscular

   L97.924 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, amb necrosi òssia

   L97.925 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L97.926 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L97.928 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, gravetat especificada d'un altre tipus
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   L97.929 Úlcera crònica no causada per pressió, part no especificada de la cama
esquerra, gravetat no especificada

L98 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani no classificats a cap altre lloc
 L98.0 Granuloma piogen

  
Exclou 2: granuloma piogen de geniva (K06.8)

granuloma piogen de mucosa oral (K13.4)
granuloma piogen de vora alveolar maxil·lar (K04.5)

 L98.1 Dermatitis factícia
  Excoriació neuròtica

  Exclou 1: trastorn d'excoriació (gratar-se la pell) (F42.4)
 L98.2 Dermatosi neutrofílica febril [Sweet]
 L98.3 Cel·lulitis eosinofílica [Wells]
 L98.4 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, no classificada a cap altre lloc

  
Úlcera crònica cutània NE
Úlcera tropical NE
Úlcera cutània NE

  

Exclou 2: gangrena (I96)
infeccions cutànies (L00-L08)
infeccions específiques classificades a A00-B99
úlcera d'extremitat inferior NCAL (L97.-)
úlcera per pressió (àrea de pressió) (L89.-)
úlcera varicosa (I83.0-I83.93)

  L98.41 Úlcera crònica no causada per pressió de natja
   L98.411 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, limitada a ruptura cutània

   L98.412 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, amb exposició de capa
adiposa

   L98.413 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, amb necrosi muscular
   L98.414 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, amb necrosi òssia

   L98.415 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, amb afectació muscular,
sense indicis de necrosi

   L98.416 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, amb afectació òssia,
sense indicis de necrosi

   L98.418 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, gravetat especificada
d'un altre tipus

   L98.419 Úlcera crònica no causada per pressió, natja, gravetat no especificada
  L98.42 Úlcera crònica no causada per pressió d'esquena

   L98.421 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, limitada a ruptura
cutània

   L98.422 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, amb exposició de
capa adiposa

   L98.423 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, amb necrosi
muscular

   L98.424 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, amb necrosi òssia

   L98.425 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, amb afectació
muscular, sense indicis de necrosi

   L98.426 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, amb afectació òssia,
sense indicis de necrosi

   L98.428 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, gravetat especificada
d'un altre tipus

   L98.429 Úlcera crònica no causada per pressió, esquena, gravetat no
especificada

  L98.49 Úlcera crònica cutània no causada per pressió d'altres localitzacions
   Úlcera crònica cutània no causada per pressió NE

   L98.491 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
limitada a ruptura cutània

   L98.492 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
amb exposició de capa adiposa
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   L98.493 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
amb necrosi muscular

   L98.494 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
amb necrosi òssia

   L98.495 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
amb afectació muscular, sense indicis de necrosi

   L98.496 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
amb afectació òssia, sense indicis de necrosi

   L98.498 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
gravetat especificada d'un altre tipus

   L98.499 Úlcera crònica cutània no causada per pressió, altres localitzacions,
gravetat no especificada

 L98.5 Mucinosi cutània

  
Mucinosi focal
Liquen mixedematós
Mucinosi eritematosa reticular

  Exclou 1: mixedema (E03.9)
mucinosi oral focal (K13.79)

 L98.6 Altres trastorns infiltratius de la pell i el teixit subcutani
  Exclou 1: hialinosi cutaneomucosa (E78.89)
 L98.7 Pell i teixit subcutani excessius i redundants

  
Pell flàccida o laxa consecutiva a pèrdua de pes dietètic
Pell flàccida o laxa NE
Pell flàccida o laxa consecutiva a pèrdua de pes per cirurgia bariàtrica

  
Exclou 2: canvis a la pell causats per exposició crònica a radiació no ionitzant (L57.-)

excés de pell o pell redundant de parpella adquirits (H02.3-)
excés de pell o pell redundant de parpella congènits (Q10.3)

 L98.8 Altres trastorns especificats de la pell i el teixit subcutani
 L98.9 Trastorn de la pell i el teixit subcutani no especificat
L99 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)

 
Exclou 1: trastorns cutanis en diabetis (E08-E13 amb .62)

trastorns cutanis en gonorrea (A54.89)
trastorns cutanis en sífilis (A51.31, A52.79)
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Capítol 13
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (M00-M99)
Nota: Empreu un codi de causa externa després del codi de l'afecció musculoesquelètica, si escau, per a identificar la causa de
l'afecció musculoesquelètica
Exclou 2: psoriasi artropàtica (L40.5-)

determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)
determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
síndrome compartimental (traumàtica) (T79.A-)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
M00-M02 Artropaties infeccioses
M04 Síndromes autoinflamatòries
M05-M14 Poliartropaties inflamatòries
M15-M19 Artrosi
M20-M25 Altres trastorns d'articulacions
M26-M27 Anomalies dentofacials, incloent maloclusió, i altres trastorns del maxil·lar
M30-M36 Trastorns sistèmics del teixit connectiu
M40-M43 Dorsopaties deformants
M45-M49 Espondilopaties
M50-M54 Altres dorsopaties
M60-M63 Trastorns dels músculs
M65-M67 Trastorns de la membrana sinovial i els tendons
M70-M79 Altres trastorns dels teixits tous
M80-M85 Trastorns de la densitat i l'estructura òssies
M86-M90 Altres osteopaties
M91-M94 Condropaties
M95 Altres trastorns del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu

M96 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals del sistema musculoesquelètic no classificats a cap
altre lloc

M97 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna
M99 Lesions biomecàniques no classificades a cap altre lloc
Artropaties (M00-M25)
Inclou: Trastorns que afecten sobretot les articulacions perifèriques (de les extremitats)
Artropaties infeccioses (M00-M02)
Nota: Aquest bloc inclou les artropaties causades per agents microbiològics. Es fa una distinció entre els següents tipus de

relació etiològica:
a) infecció directa d'articulació, allà on els microorganismes envaeixen el teixit sinovial i un antigen microbià és
present a l'articulació;
b) infecció indirecta, que pot ser de dos tipus: una «artropatia reactiva», quan s'ha produït una infecció microbiana del
cos però no es poden identificar microorganismes ni antígens a l'articulació, i una «artropatia postinfecciosa», quan és
present un antigen microbià però la recuperació d'un microorganisme és inconstant i no existeix cap evidència de
multiplicació local.

M00 Artritis piògena
 Exclou 2: infecció i reacció inflamatòria per pròtesi articular interna (T84.5-)
 M00.0 Artritis i poliartritis estafilocòcciques

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.61-B95.8) per a identificar l'agent bacterià

  M00.00 Artritis estafilocòccica, articulació no especificada
  M00.01 Artritis estafilocòccica, espatlla
   M00.011 Artritis estafilocòccica, espatlla dreta
   M00.012 Artritis estafilocòccica, espatlla esquerra
   M00.019 Artritis estafilocòccica, espatlla no especificada
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  M00.02 Artritis estafilocòccica, colze
   M00.021 Artritis estafilocòccica, colze dret
   M00.022 Artritis estafilocòccica, colze esquerre
   M00.029 Artritis estafilocòccica, colze no especificat
  M00.03 Artritis estafilocòccica, canell
   Artritis estafilocòccica, ossos carpians
   M00.031 Artritis estafilocòccica, canell dret
   M00.032 Artritis estafilocòccica, canell esquerre
   M00.039 Artritis estafilocòccica, canell no especificat
  M00.04 Artritis estafilocòccica, mà
   Artritis estafilocòccica, metacarp i falanges
   M00.041 Artritis estafilocòccica, mà dreta
   M00.042 Artritis estafilocòccica, mà esquerra
   M00.049 Artritis estafilocòccica, mà no especificada
  M00.05 Artritis estafilocòccica, maluc
   M00.051 Artritis estafilocòccica, maluc dret
   M00.052 Artritis estafilocòccica, maluc esquerre
   M00.059 Artritis estafilocòccica, maluc no especificat
  M00.06 Artritis estafilocòccica, genoll
   M00.061 Artritis estafilocòccica, genoll dret
   M00.062 Artritis estafilocòccica, genoll esquerre
   M00.069 Artritis estafilocòccica, genoll no especificat
  M00.07 Artritis estafilocòccica, turmell i peu
   Artritis estafilocòccica, tars, metatars i falanges
   M00.071 Artritis estafilocòccica, turmell i peu drets
   M00.072 Artritis estafilocòccica, turmell i peu esquerres
   M00.079 Artritis estafilocòccica, turmell i peu no especificats
  M00.08 Artritis estafilocòccica, vèrtebres
  M00.09 Poliartritis estafilocòccica
 M00.1 Artritis i poliartritis pneumocòcciques
  M00.10 Artritis pneumocòccica, articulació no especificada
  M00.11 Artritis pneumocòccica, espatlla
   M00.111 Artritis pneumocòccica, espatlla dreta
   M00.112 Artritis pneumocòccica, espatlla esquerra
   M00.119 Artritis pneumocòccica, espatlla no especificada
  M00.12 Artritis pneumocòccica, colze
   M00.121 Artritis pneumocòccica, colze dret
   M00.122 Artritis pneumocòccica, colze esquerre
   M00.129 Artritis pneumocòccica, colze no especificat
  M00.13 Artritis pneumocòccica, canell
   Artritis pneumocòccica, ossos carpians
   M00.131 Artritis pneumocòccica, canell dret
   M00.132 Artritis pneumocòccica, canell esquerre
   M00.139 Artritis pneumocòccica, canell no especificat
  M00.14 Artritis pneumocòccica, mà
   Artritis pneumocòccica, metacarp i falanges
   M00.141 Artritis pneumocòccica, mà dreta
   M00.142 Artritis pneumocòccica, mà esquerra
   M00.149 Artritis pneumocòccica, mà no especificada
  M00.15 Artritis pneumocòccica, maluc
   M00.151 Artritis pneumocòccica, maluc dret
   M00.152 Artritis pneumocòccica, maluc esquerre
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  M00.16 Artritis pneumocòccica, genoll
   M00.161 Artritis pneumocòccica, genoll dret
   M00.162 Artritis pneumocòccica, genoll esquerre
   M00.169 Artritis pneumocòccica, genoll no especificat
  M00.17 Artritis pneumocòccica, turmell i peu
   Artritis pneumocòccica, tars, metatars i falanges
   M00.171 Artritis pneumocòccica, turmell i peu drets
   M00.172 Artritis pneumocòccica, turmell i peu esquerres
   M00.179 Artritis pneumocòccica, turmell i peu no especificats
  M00.18 Artritis pneumocòccica, vèrtebres
  M00.19 Poliartritis pneumocòccica
 M00.2 Altres tipus d'artritis i poliartritis estreptocòcciques

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.0-B95.2, B95.4-B95.5) per a identificar l'agent bacterià

  M00.20 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, articulació no especificada
  M00.21 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, espatlla
   M00.211 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, espatlla dreta
   M00.212 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, espatlla esquerra
   M00.219 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, espatlla no especificada
  M00.22 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, colze
   M00.221 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, colze dret
   M00.222 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, colze esquerre
   M00.229 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, colze no especificat
  M00.23 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, canell
   Altres tipus d'artritis estreptocòccica, ossos carpians
   M00.231 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, canell dret
   M00.232 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, canell esquerre
   M00.239 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, canell no especificat
  M00.24 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, mà
   Altres tipus d'artritis estreptocòccica, metacarp i falanges
   M00.241 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, mà dreta
   M00.242 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, mà esquerra
   M00.249 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, mà no especificada
  M00.25 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, maluc
   M00.251 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, maluc dret
   M00.252 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, maluc esquerre
   M00.259 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, maluc no especificat
  M00.26 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, genoll
   M00.261 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, genoll dret
   M00.262 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, genoll esquerre
   M00.269 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, genoll no especificat
  M00.27 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, turmell i peu
   Altres tipus d'artritis estreptocòccica, tars, metatars i falanges
   M00.271 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, turmell i peu drets
   M00.272 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, turmell i peu esquerres
   M00.279 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, turmell i peu no especificats
  M00.28 Altres tipus d'artritis estreptocòccica, vèrtebres
  M00.29 Altres tipus de poliartritis estreptocòccica
 M00.8 Artritis i poliartritis causades per altres bacteris
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  M00.80 Artritis causada per altres bacteris, articulació no especificada
  M00.81 Artritis causada per altres bacteris, espatlla
   M00.811 Artritis causada per altres bacteris, espatlla dreta
   M00.812 Artritis causada per altres bacteris, espatlla esquerra
   M00.819 Artritis causada per altres bacteris, espatlla no especificada
  M00.82 Artritis causada per altres bacteris, colze
   M00.821 Artritis causada per altres bacteris, colze dret
   M00.822 Artritis causada per altres bacteris, colze esquerre
   M00.829 Artritis causada per altres bacteris, colze no especificat
  M00.83 Artritis causada per altres bacteris, canell
   Artritis causada per altres bacteris, ossos carpians
   M00.831 Artritis causada per altres bacteris, canell dret
   M00.832 Artritis causada per altres bacteris, canell esquerre
   M00.839 Artritis causada per altres bacteris, canell no especificat
  M00.84 Artritis causada per altres bacteris, mà
   Artritis causada per altres bacteris, metacarp i falanges
   M00.841 Artritis causada per altres bacteris, mà dreta
   M00.842 Artritis causada per altres bacteris, mà esquerra
   M00.849 Artritis causada per altres bacteris, mà no especificada
  M00.85 Artritis causada per altres bacteris, maluc
   M00.851 Artritis causada per altres bacteris, maluc dret
   M00.852 Artritis causada per altres bacteris, maluc esquerre
   M00.859 Artritis causada per altres bacteris, maluc no especificat
  M00.86 Artritis causada per altres bacteris, genoll
   M00.861 Artritis causada per altres bacteris, genoll dret
   M00.862 Artritis causada per altres bacteris, genoll esquerre
   M00.869 Artritis causada per altres bacteris, genoll no especificat
  M00.87 Artritis causada per altres bacteris, turmell i peu
   Artritis causada per altres bacteris, tars, metatars i falanges
   M00.871 Artritis causada per altres bacteris, turmell i peu drets
   M00.872 Artritis causada per altres bacteris, turmell i peu esquerres
   M00.879 Artritis causada per altres bacteris, turmell i peu no especificats
  M00.88 Artritis causada per altres bacteris, vèrtebres
  M00.89 Poliartritis causada per altres bacteris
 M00.9 Artritis piògena no especificada
  Artritis infecciosa NE
M01 Infeccions directes d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
febre O'nyong-nyong (A92.1)
febre paratifoide (A01.1-A01.4)
lepra [malaltia de Hansen] (A30.-)
micosis (B35-B49)

 

Exclou 1: artritis gonocòccica (A54.42)
artritis meningocòccica (A39.83)
artritis per febre tifoide (A01.04)
artritis per parotiditis (B26.85)
artritis per rubèola (B06.82)
artritis per sarcoïdosi (D86.86)
artritis per tuberculosi (A18.01-A18.02)
artritis postmeningocòccica (A39.84)
artritis reactiva (M02.3)
artropatia en malaltia de Lyme (A69.23)
artropatia postinfecciosa (M02.-)

 M01.X Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc

  M01.X0 Infecció directa d'articulació no especificada en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc
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  M01.X1 Infecció directa d'articulació d'espatlla en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   M01.X11 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, espatlla dreta

   M01.X12 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, espatlla esquerra

   M01.X19 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, espatlla no especificada

  M01.X2 Infecció directa d'articulació de colze en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   M01.X21 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, colze dret

   M01.X22 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, colze esquerre

   M01.X29 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, colze no especificat

  M01.X3 Infecció directa d'articulació de canell en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   Infecció directa d'ossos carpians en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un
altre lloc

   M01.X31 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, canell dret

   M01.X32 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, canell esquerre

   M01.X39 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, canell no especificat

  M01.X4 Infecció directa d'articulació de mà en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   Infecció directa de metacarp i falanges en malalties infeccioses i parasitàries classificades
en un altre lloc

   M01.X41 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, mà dreta

   M01.X42 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, mà esquerra

   M01.X49 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, mà no especificada

  M01.X5 Infecció directa d'articulació de maluc en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   M01.X51 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, maluc dret

   M01.X52 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, maluc esquerre

   M01.X59 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, maluc no especificat

  M01.X6 Infecció directa d'articulació de genoll en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   M01.X61 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, genoll dret

   M01.X62 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, genoll esquerre

   M01.X69 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, genoll no especificat

  M01.X7 Infecció directa d'articulació de turmell i peu en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   Infecció directa de tars, metatars i falanges en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

   M01.X71 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, turmell i peu drets
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   M01.X72 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, turmell i peu esquerres

   M01.X79 Infecció directa d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc, turmell i peu no especificats

  M01.X8 Infecció directa d'articulació de vèrtebres en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

  M01.X9 Infecció directa d'articulacions múltiples en malalties infeccioses i parasitàries
classificades en un altre lloc

M02 Artropaties postinfeccioses i reactives

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
endocarditis infecciosa (I33.0)
enteritis causada per Yersinia enterocolitica (A04.6)
hepatitis vírica (B15-B19)
sífilis congènita [articulacions de Clutton] (A50.5)

 

Exclou 1: artritis per parotiditis (B26.85)
artritis per rubèola (B06.82)
artritis per sífilis (tardana) (A52.77)
artritis postmeningocòccica (A39.84)
artropatia tabètica [de Charcot] (A52.16)
febre reumàtica (I00)
infeccions directes d'articulació en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre
lloc (M01.-)
malaltia de Behçet (M35.2)

 M02.0 Artropatia consecutiva a derivació intestinal
  M02.00 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, localització no especificada
  M02.01 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, espatlla
   M02.011 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, espatlla dreta
   M02.012 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, espatlla esquerra
   M02.019 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, espatlla no especificada
  M02.02 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, colze
   M02.021 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, colze dret
   M02.022 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, colze esquerre
   M02.029 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, colze no especificat
  M02.03 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, canell
   Artropatia consecutiva a derivació intestinal, ossos carpians
   M02.031 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, canell dret
   M02.032 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, canell esquerre
   M02.039 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, canell no especificat
  M02.04 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, mà
   Artropatia consecutiva a derivació intestinal, metacarp i falanges
   M02.041 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, mà dreta
   M02.042 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, mà esquerra
   M02.049 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, mà no especificada
  M02.05 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, maluc
   M02.051 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, maluc dret
   M02.052 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, maluc esquerre
   M02.059 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, maluc no especificat
  M02.06 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, genoll
   M02.061 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, genoll dret
   M02.062 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, genoll esquerre
   M02.069 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, genoll no especificat
  M02.07 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, turmell i peu
   Artropatia consecutiva a derivació intestinal, tars, metatars i falanges
   M02.071 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, turmell i peu drets
   M02.072 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, turmell i peu esquerres
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   M02.079 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, turmell i peu no
especificats

  M02.08 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, vèrtebres
  M02.09 Artropatia consecutiva a derivació intestinal, localitzacions múltiples
 M02.1 Artropatia postdisentèrica
  M02.10 Artropatia postdisentèrica, localització no especificada
  M02.11 Artropatia postdisentèrica, espatlla
   M02.111 Artropatia postdisentèrica, espatlla dreta
   M02.112 Artropatia postdisentèrica, espatlla esquerra
   M02.119 Artropatia postdisentèrica, espatlla no especificada
  M02.12 Artropatia postdisentèrica, colze
   M02.121 Artropatia postdisentèrica, colze dret
   M02.122 Artropatia postdisentèrica, colze esquerre
   M02.129 Artropatia postdisentèrica, colze no especificat
  M02.13 Artropatia postdisentèrica, canell
   Artropatia postdisentèrica, ossos carpians
   M02.131 Artropatia postdisentèrica, canell dret
   M02.132 Artropatia postdisentèrica, canell esquerre
   M02.139 Artropatia postdisentèrica, canell no especificat
  M02.14 Artropatia postdisentèrica, mà
   Artropatia postdisentèrica, metacarp i falanges
   M02.141 Artropatia postdisentèrica, mà dreta
   M02.142 Artropatia postdisentèrica, mà esquerra
   M02.149 Artropatia postdisentèrica, mà no especificada
  M02.15 Artropatia postdisentèrica, maluc
   M02.151 Artropatia postdisentèrica, maluc dret
   M02.152 Artropatia postdisentèrica, maluc esquerre
   M02.159 Artropatia postdisentèrica, maluc no especificat
  M02.16 Artropatia postdisentèrica, genoll
   M02.161 Artropatia postdisentèrica, genoll dret
   M02.162 Artropatia postdisentèrica, genoll esquerre
   M02.169 Artropatia postdisentèrica, genoll no especificat
  M02.17 Artropatia postdisentèrica, turmell i peu
   Artropatia postdisentèrica, tars, metatars i falanges
   M02.171 Artropatia postdisentèrica, turmell i peu drets
   M02.172 Artropatia postdisentèrica, turmell i peu esquerres
   M02.179 Artropatia postdisentèrica, turmell i peu no especificats
  M02.18 Artropatia postdisentèrica, vèrtebres
  M02.19 Artropatia postdisentèrica, localitzacions múltiples
 M02.2 Artropatia postimmunització
  M02.20 Artropatia postimmunització, localització no especificada
  M02.21 Artropatia postimmunització, espatlla
   M02.211 Artropatia postimmunització, espatlla dreta
   M02.212 Artropatia postimmunització, espatlla esquerra
   M02.219 Artropatia postimmunització, espatlla no especificada
  M02.22 Artropatia postimmunització, colze
   M02.221 Artropatia postimmunització, colze dret
   M02.222 Artropatia postimmunització, colze esquerre
   M02.229 Artropatia postimmunització, colze no especificat
  M02.23 Artropatia postimmunització, canell
   Artropatia postimmunització, ossos carpians
   M02.231 Artropatia postimmunització, canell dret
   M02.232 Artropatia postimmunització, canell esquerre
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   M02.239 Artropatia postimmunització, canell no especificat
  M02.24 Artropatia postimmunització, mà
   Artropatia postimmunització, metacarp i falanges
   M02.241 Artropatia postimmunització, mà dreta
   M02.242 Artropatia postimmunització, mà esquerra
   M02.249 Artropatia postimmunització, mà no especificada
  M02.25 Artropatia postimmunització, maluc
   M02.251 Artropatia postimmunització, maluc dret
   M02.252 Artropatia postimmunització, maluc esquerre
   M02.259 Artropatia postimmunització, maluc no especificat
  M02.26 Artropatia postimmunització, genoll
   M02.261 Artropatia postimmunització, genoll dret
   M02.262 Artropatia postimmunització, genoll esquerre
   M02.269 Artropatia postimmunització, genoll no especificat
  M02.27 Artropatia postimmunització, turmell i peu
   Artropatia postimmunització, tars, metatars i falanges
   M02.271 Artropatia postimmunització, turmell i peu drets
   M02.272 Artropatia postimmunització, turmell i peu esquerres
   M02.279 Artropatia postimmunització, turmell i peu no especificats
  M02.28 Artropatia postimmunització, vèrtebres
  M02.29 Artropatia postimmunització, localitzacions múltiples
 M02.3 Malaltia de Reiter
  Artritis reactiva
  M02.30 Malaltia de Reiter, localització no especificada
  M02.31 Malaltia de Reiter, espatlla
   M02.311 Malaltia de Reiter, espatlla dreta
   M02.312 Malaltia de Reiter, espatlla esquerra
   M02.319 Malaltia de Reiter, espatlla no especificada
  M02.32 Malaltia de Reiter, colze
   M02.321 Malaltia de Reiter, colze dret
   M02.322 Malaltia de Reiter, colze esquerre
   M02.329 Malaltia de Reiter, colze no especificat
  M02.33 Malaltia de Reiter, canell
   Malaltia de Reiter, ossos carpians
   M02.331 Malaltia de Reiter, canell dret
   M02.332 Malaltia de Reiter, canell esquerre
   M02.339 Malaltia de Reiter, canell no especificat
  M02.34 Malaltia de Reiter, mà
   Malaltia de Reiter, metacarp i falanges
   M02.341 Malaltia de Reiter, mà dreta
   M02.342 Malaltia de Reiter, mà esquerra
   M02.349 Malaltia de Reiter, mà no especificada
  M02.35 Malaltia de Reiter, maluc
   M02.351 Malaltia de Reiter, maluc dret
   M02.352 Malaltia de Reiter, maluc esquerre
   M02.359 Malaltia de Reiter, maluc no especificat
  M02.36 Malaltia de Reiter, genoll
   M02.361 Malaltia de Reiter, genoll dret
   M02.362 Malaltia de Reiter, genoll esquerre
   M02.369 Malaltia de Reiter, genoll no especificat
  M02.37 Malaltia de Reiter, turmell i peu
   Malaltia de Reiter, tars, metatars i falanges
   M02.371 Malaltia de Reiter, turmell i peu drets
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   M02.372 Malaltia de Reiter, turmell i peu esquerres
   M02.379 Malaltia de Reiter, turmell i peu no especificats
  M02.38 Malaltia de Reiter, vèrtebres
  M02.39 Malaltia de Reiter, localitzacions múltiples
 M02.8 Altres tipus d'artropatia reactiva
  M02.80 Altres tipus d'artropatia reactiva, localització no especificada
  M02.81 Altres tipus d'artropatia reactiva, espatlla
   M02.811 Altres tipus d'artropatia reactiva, espatlla dreta
   M02.812 Altres tipus d'artropatia reactiva, espatlla esquerra
   M02.819 Altres tipus d'artropatia reactiva, espatlla no especificada
  M02.82 Altres tipus d'artropatia reactiva, colze
   M02.821 Altres tipus d'artropatia reactiva, colze dret
   M02.822 Altres tipus d'artropatia reactiva, colze esquerre
   M02.829 Altres tipus d'artropatia reactiva, colze no especificat
  M02.83 Altres tipus d'artropatia reactiva, canell
   Altres tipus d'artropatia reactiva, ossos carpians
   M02.831 Altres tipus d'artropatia reactiva, canell dret
   M02.832 Altres tipus d'artropatia reactiva, canell esquerre
   M02.839 Altres tipus d'artropatia reactiva, canell no especificat
  M02.84 Altres tipus d'artropatia reactiva, mà
   Altres tipus d'artropatia reactiva, metacarp i falanges
   M02.841 Altres tipus d'artropatia reactiva, mà dreta
   M02.842 Altres tipus d'artropatia reactiva, mà esquerra
   M02.849 Altres tipus d'artropatia reactiva, mà no especificada
  M02.85 Altres tipus d'artropatia reactiva, maluc
   M02.851 Altres tipus d'artropatia reactiva, maluc dret
   M02.852 Altres tipus d'artropatia reactiva, maluc esquerre
   M02.859 Altres tipus d'artropatia reactiva, maluc no especificat
  M02.86 Altres tipus d'artropatia reactiva, genoll
   M02.861 Altres tipus d'artropatia reactiva, genoll dret
   M02.862 Altres tipus d'artropatia reactiva, genoll esquerre
   M02.869 Altres tipus d'artropatia reactiva, genoll no especificat
  M02.87 Altres tipus d'artropatia reactiva, turmell i peu
   Altres tipus d'artropatia reactiva, tars, metatars i falanges
   M02.871 Altres tipus d'artropatia reactiva, turmell i peu drets
   M02.872 Altres tipus d'artropatia reactiva, turmell i peu esquerres
   M02.879 Altres tipus d'artropatia reactiva, turmell i peu no especificats
  M02.88 Altres tipus d'artropatia reactiva, vèrtebres
  M02.89 Altres tipus d'artropatia reactiva, localitzacions múltiples
 M02.9 Artropatia reactiva no especificada
Síndromes autoinflamatòries (M04)
M04 Síndromes autoinflamatòries
 Exclou 2: malaltia de Crohn (K50.-)
 M04.1 Síndromes de febre periòdica

  

Deficiència de mevalonat-cinasa
Síndrome periòdica associada al receptor del factor de necrosi tumoral [TRAPS]
Síndrome d'hiperimmunoglobulinèmia D
Febre mediterrània familiar

 M04.2 Síndromes periòdiques associades a la criopirina

  

Síndrome autoinflamatòria familiar per fred
Urticària familiar per fred
Trastorn inflamatori multisistèmic d'inici neonatal [NOMID]
Síndrome de Muckle-Wells
Síndrome crònica infantil, neurològica, cutània i articular [CINCA]
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 M04.8 Altres síndromes autoinflamatòries

  

Dèficit de l'antagonista del receptor de la interleucina 1 [DIRA]
Síndrome de Majeed
Síndrome de febre periòdica, estomatitis aftosa, faringitis i adenopatia [PFAPA]
Síndrome de Blau
Síndrome d'artritis piògena, piodèrmia gangrenosa i acne [PAPA]

 M04.9 Síndrome autoinflamatòria no especificada
Poliartropaties inflamatòries (M05-M14)
M05 Artritis reumatoide amb factor reumatoide

 
Exclou 1: artritis reumatoide de columna vertebral (M45.-)

artritis reumatoide juvenil (M08.-)
febre reumàtica (I00)

 M05.0 Síndrome de Felty
  Artritis reumatoide amb esplenomegàlia, adenopatia i leucopènia
  M05.00 Síndrome de Felty, localització no especificada
  M05.01 Síndrome de Felty, espatlla
   M05.011 Síndrome de Felty, espatlla dreta
   M05.012 Síndrome de Felty, espatlla esquerra
   M05.019 Síndrome de Felty, espatlla no especificada
  M05.02 Síndrome de Felty, colze
   M05.021 Síndrome de Felty, colze dret
   M05.022 Síndrome de Felty, colze esquerre
   M05.029 Síndrome de Felty, colze no especificat
  M05.03 Síndrome de Felty, canell
   Síndrome de Felty, ossos carpians
   M05.031 Síndrome de Felty, canell dret
   M05.032 Síndrome de Felty, canell esquerre
   M05.039 Síndrome de Felty, canell no especificat
  M05.04 Síndrome de Felty, mà
   Síndrome de Felty, metacarp i falanges
   M05.041 Síndrome de Felty, mà dreta
   M05.042 Síndrome de Felty, mà esquerra
   M05.049 Síndrome de Felty, mà no especificada
  M05.05 Síndrome de Felty, maluc
   M05.051 Síndrome de Felty, maluc dret
   M05.052 Síndrome de Felty, maluc esquerre
   M05.059 Síndrome de Felty, maluc no especificat
  M05.06 Síndrome de Felty, genoll
   M05.061 Síndrome de Felty, genoll dret
   M05.062 Síndrome de Felty, genoll esquerre
   M05.069 Síndrome de Felty, genoll no especificat
  M05.07 Síndrome de Felty, turmell i peu
   Síndrome de Felty, tars, metatars i falanges
   M05.071 Síndrome de Felty, turmell i peu drets
   M05.072 Síndrome de Felty, turmell i peu esquerres
   M05.079 Síndrome de Felty, turmell i peu no especificats
  M05.09 Síndrome de Felty, localitzacions múltiples
 M05.1 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide
  M05.10 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, localització no especificada
  M05.11 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
   M05.111 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla dreta

   M05.112 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
esquerra
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   M05.119 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla no
especificada

  M05.12 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, colze
   M05.121 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, colze dret
   M05.122 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, colze esquerre

   M05.129 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, colze no
especificat

  M05.13 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, canell
   Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, ossos carpians
   M05.131 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, canell dret
   M05.132 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, canell esquerre

   M05.139 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, canell no
especificat

  M05.14 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, mà
   Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, metacarp i falanges
   M05.141 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, mà dreta
   M05.142 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, mà esquerra

   M05.149 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, mà no
especificada

  M05.15 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, maluc
   M05.151 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, maluc dret
   M05.152 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, maluc esquerre

   M05.159 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, maluc no
especificat

  M05.16 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, genoll
   M05.161 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, genoll dret
   M05.162 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, genoll esquerre

   M05.169 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, genoll no
especificat

  M05.17 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
   Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, tars, metatars i falanges

   M05.171 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
drets

   M05.172 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
esquerres

   M05.179 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M05.19 Malaltia pulmonar reumatoide amb artritis reumatoide, localitzacions múltiples
 M05.2 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide
  M05.20 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, localització no especificada
  M05.21 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
   M05.211 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla dreta
   M05.212 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla esquerra
   M05.219 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla no especificada
  M05.22 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, colze
   M05.221 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, colze dret
   M05.222 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, colze esquerre
   M05.229 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, colze no especificat
  M05.23 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, canell
   Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, ossos carpians
   M05.231 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, canell dret
   M05.232 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, canell esquerre
   M05.239 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, canell no especificat
  M05.24 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, mà
   Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, metacarp i falanges
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   M05.241 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, mà dreta
   M05.242 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, mà esquerra
   M05.249 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, mà no especificada
  M05.25 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, maluc
   M05.251 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, maluc dret
   M05.252 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, maluc esquerre
   M05.259 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, maluc no especificat
  M05.26 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, genoll
   M05.261 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, genoll dret
   M05.262 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, genoll esquerre
   M05.269 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, genoll no especificat
  M05.27 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
   Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, tars, metatars i falanges
   M05.271 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu drets
   M05.272 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu esquerres

   M05.279 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M05.29 Vasculitis reumatoide amb artritis reumatoide, localitzacions múltiples
 M05.3 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide

  

Carditis reumatoide
Endocarditis reumatoide
Miocarditis reumatoide
Pericarditis reumatoide

  M05.30 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, localització no especificada
  M05.31 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
   M05.311 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla dreta
   M05.312 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla esquerra

   M05.319 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla no
especificada

  M05.32 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze
   M05.321 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze dret
   M05.322 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze esquerre
   M05.329 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze no especificat
  M05.33 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell
   Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, ossos carpians
   M05.331 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell dret
   M05.332 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell esquerre
   M05.339 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell no especificat
  M05.34 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà
   Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, metacarp i falanges
   M05.341 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà dreta
   M05.342 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà esquerra
   M05.349 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà no especificada
  M05.35 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc
   M05.351 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc dret
   M05.352 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc esquerre
   M05.359 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc no especificat
  M05.36 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll
   M05.361 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll dret
   M05.362 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll esquerre
   M05.369 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll no especificat
  M05.37 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
   Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, tars, metatars i falanges
   M05.371 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu drets
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   M05.372 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu esquerres

   M05.379 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M05.39 Cardiopatia reumatoide amb artritis reumatoide, localitzacions múltiples
 M05.4 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide
  M05.40 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, localització no especificada
  M05.41 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
   M05.411 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla dreta
   M05.412 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla esquerra
   M05.419 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla no especificada
  M05.42 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze
   M05.421 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze dret
   M05.422 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze esquerre
   M05.429 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze no especificat
  M05.43 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell
   Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, ossos carpians
   M05.431 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell dret
   M05.432 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell esquerre
   M05.439 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell no especificat
  M05.44 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà
   Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, metacarp i falanges
   M05.441 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà dreta
   M05.442 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà esquerra
   M05.449 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà no especificada
  M05.45 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc
   M05.451 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc dret
   M05.452 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc esquerre
   M05.459 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc no especificat
  M05.46 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll
   M05.461 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll dret
   M05.462 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll esquerre
   M05.469 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll no especificat
  M05.47 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
   Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, tars, metatars i falanges
   M05.471 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu drets
   M05.472 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu esquerres

   M05.479 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M05.49 Miopatia reumatoide amb artritis reumatoide, localitzacions múltiples
 M05.5 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide
  M05.50 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, localització no especificada
  M05.51 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla
   M05.511 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla dreta
   M05.512 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla esquerra

   M05.519 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, espatlla no
especificada

  M05.52 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze
   M05.521 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze dret
   M05.522 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze esquerre
   M05.529 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, colze no especificat
  M05.53 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell
   Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, ossos carpians
   M05.531 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell dret
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   M05.532 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell esquerre

   M05.539 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, canell no
especificat

  M05.54 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà
   Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, metacarp i falanges
   M05.541 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà dreta
   M05.542 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà esquerra
   M05.549 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, mà no especificada
  M05.55 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc
   M05.551 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc dret
   M05.552 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc esquerre

   M05.559 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, maluc no
especificat

  M05.56 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll
   M05.561 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll dret
   M05.562 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll esquerre

   M05.569 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, genoll no
especificat

  M05.57 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
   Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, tars, metatars i falanges
   M05.571 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu drets

   M05.572 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu
esquerres

   M05.579 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M05.59 Polineuropatia reumatoide amb artritis reumatoide, localitzacions múltiples
 M05.6 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes

  M05.60 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, localització
no especificada

  M05.61 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, espatlla

   M05.611 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
espatlla dreta

   M05.612 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
espatlla esquerra

   M05.619 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
espatlla no especificada

  M05.62 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, colze

   M05.621 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
colze dret

   M05.622 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
colze esquerre

   M05.629 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
colze no especificat

  M05.63 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, canell
   Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, ossos carpians

   M05.631 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
canell dret

   M05.632 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
canell esquerre

   M05.639 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
canell no especificat

  M05.64 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, mà
   Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, metacarp i falanges

   M05.641 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
mà dreta
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   M05.642 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
mà esquerra

   M05.649 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
mà no especificada

  M05.65 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, maluc

   M05.651 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
maluc dret

   M05.652 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
maluc esquerre

   M05.659 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
maluc no especificat

  M05.66 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, genoll

   M05.661 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
genoll dret

   M05.662 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
genoll esquerre

   M05.669 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
genoll no especificat

  M05.67 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, turmell i peu

   Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, tars, metatars i
falanges

   M05.671 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
turmell i peu drets

   M05.672 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
turmell i peu esquerres

   M05.679 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes,
turmell i peu no especificats

  M05.69 Artritis reumatoide amb afectació d'altres òrgans, aparells i sistemes, localitzacions
múltiples

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

  M05.70 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, localització no especificada

  M05.71 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, espatlla

   M05.711 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, espatlla dreta

   M05.712 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, espatlla esquerra

   M05.719 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, espatlla no especificada

  M05.72 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, colze

   M05.721 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, colze dret

   M05.722 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, colze esquerre

   M05.729 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, colze no especificat

  M05.73 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, canell

   M05.731 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, canell dret

   M05.732 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, canell esquerre

   M05.739 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, canell no especificat

  M05.74 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, mà
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   M05.741 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, mà dreta

   M05.742 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, mà esquerra

   M05.749 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, mà no especificada

  M05.75 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, maluc

   M05.751 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, maluc dret

   M05.752 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, maluc esquerre

   M05.759 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, maluc no especificat

  M05.76 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, genoll

   M05.761 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, genoll dret

   M05.762 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, genoll esquerre

   M05.769 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, genoll no especificat

  M05.77 Artritis reumatoide amb factor reumatoide sense afectació d'altres òrgans, aparells i
sistemes, turmell i peu

   M05.771 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, turmell i peu drets

   M05.772 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, turmell i peu esquerres

   M05.779 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres
òrgans, aparells i sistemes, turmell i peu no especificats

  M05.79 Artritis reumatoide amb factor reumatoide, sense afectació d'altres òrgans, aparells
i sistemes, localitzacions múltiples

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

 M05.8 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide

  M05.80 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, localització no
especificada

  M05.81 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, espatlla
   M05.811 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, espatlla dreta

   M05.812 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, espatlla
esquerra

   M05.819 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, espatlla no
especificada

  M05.82 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, colze
   M05.821 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, colze dret
   M05.822 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, colze esquerre

   M05.829 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, colze no
especificat

  M05.83 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, canell
   M05.831 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, canell dret

   M05.832 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, canell
esquerre

   M05.839 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, canell no
especificat

  M05.84 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, mà
   M05.841 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, mà dreta
   M05.842 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, mà esquerra
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   M05.849 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, mà no
especificada

  M05.85 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, maluc
   M05.851 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, maluc dret

   M05.852 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, maluc
esquerre

   M05.859 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, maluc no
especificat

  M05.86 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, genoll
   M05.861 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, genoll dret

   M05.862 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, genoll
esquerre

   M05.869 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, genoll no
especificat

  M05.87 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, turmell i peu

   M05.871 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, turmell i peu
drets

   M05.872 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, turmell i peu
esquerres

   M05.879 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, turmell i peu
no especificats

  M05.89 Altres tipus d'artritis reumatoide amb factor reumatoide, localitzacions múltiples

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

 M05.9 Artritis reumatoide amb factor reumatoide no especificada
M06 Altres tipus d'artritis reumatoide
 M06.0 Artritis reumatoide sense factor reumatoide
  M06.00 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, localització no especificada
  M06.01 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, espatlla
   M06.011 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, espatlla dreta
   M06.012 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, espatlla esquerra
   M06.019 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, espatlla no especificada
  M06.02 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, colze
   M06.021 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, colze dret
   M06.022 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, colze esquerre
   M06.029 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, colze no especificat
  M06.03 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, canell
   M06.031 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, canell dret
   M06.032 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, canell esquerre
   M06.039 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, canell no especificat
  M06.04 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, mà
   M06.041 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, mà dreta
   M06.042 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, mà esquerra
   M06.049 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, mà no especificada
  M06.05 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, maluc
   M06.051 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, maluc dret
   M06.052 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, maluc esquerre
   M06.059 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, maluc no especificat
  M06.06 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, genoll
   M06.061 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, genoll dret
   M06.062 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, genoll esquerre
   M06.069 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, genoll no especificat
  M06.07 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, turmell i peu
   M06.071 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, turmell i peu drets
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   M06.072 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, turmell i peu esquerres

   M06.079 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M06.08 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, vèrtebres
  M06.09 Artritis reumatoide sense factor reumatoide, localitzacions múltiples
  M06.0A Artritis reumatoide sense factor reumatoide, altres localitzacions especificades
 M06.1 Malaltia de Still iniciada en adults
  Exclou 1: malaltia de Still NE (M08.2-)
 M06.2 Bursitis reumatoide
  M06.20 Bursitis reumatoide, localització no especificada
  M06.21 Bursitis reumatoide, espatlla
   M06.211 Bursitis reumatoide, espatlla dreta
   M06.212 Bursitis reumatoide, espatlla esquerra
   M06.219 Bursitis reumatoide, espatlla no especificada
  M06.22 Bursitis reumatoide, colze
   M06.221 Bursitis reumatoide, colze dret
   M06.222 Bursitis reumatoide, colze esquerre
   M06.229 Bursitis reumatoide, colze no especificat
  M06.23 Bursitis reumatoide, canell
   M06.231 Bursitis reumatoide, canell dret
   M06.232 Bursitis reumatoide, canell esquerre
   M06.239 Bursitis reumatoide, canell no especificat
  M06.24 Bursitis reumatoide, mà
   M06.241 Bursitis reumatoide, mà dreta
   M06.242 Bursitis reumatoide, mà esquerra
   M06.249 Bursitis reumatoide, mà no especificada
  M06.25 Bursitis reumatoide, maluc
   M06.251 Bursitis reumatoide, maluc dret
   M06.252 Bursitis reumatoide, maluc esquerre
   M06.259 Bursitis reumatoide, maluc no especificat
  M06.26 Bursitis reumatoide, genoll
   M06.261 Bursitis reumatoide, genoll dret
   M06.262 Bursitis reumatoide, genoll esquerre
   M06.269 Bursitis reumatoide, genoll no especificat
  M06.27 Bursitis reumatoide, turmell i peu
   M06.271 Bursitis reumatoide, turmell i peu drets
   M06.272 Bursitis reumatoide, turmell i peu esquerres
   M06.279 Bursitis reumatoide, turmell i peu no especificats
  M06.28 Bursitis reumatoide, vèrtebres
  M06.29 Bursitis reumatoide, localitzacions múltiples
 M06.3 Nòdul reumatoide
  M06.30 Nòdul reumatoide, localització no especificada
  M06.31 Nòdul reumatoide, espatlla
   M06.311 Nòdul reumatoide, espatlla dreta
   M06.312 Nòdul reumatoide, espatlla esquerra
   M06.319 Nòdul reumatoide, espatlla no especificada
  M06.32 Nòdul reumatoide, colze
   M06.321 Nòdul reumatoide, colze dret
   M06.322 Nòdul reumatoide, colze esquerre
   M06.329 Nòdul reumatoide, colze no especificat
  M06.33 Nòdul reumatoide, canell
   M06.331 Nòdul reumatoide, canell dret
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   M06.332 Nòdul reumatoide, canell esquerre
   M06.339 Nòdul reumatoide, canell no especificat
  M06.34 Nòdul reumatoide, mà
   M06.341 Nòdul reumatoide, mà dreta
   M06.342 Nòdul reumatoide, mà esquerra
   M06.349 Nòdul reumatoide, mà no especificada
  M06.35 Nòdul reumatoide, maluc
   M06.351 Nòdul reumatoide, maluc dret
   M06.352 Nòdul reumatoide, maluc esquerre
   M06.359 Nòdul reumatoide, maluc no especificat
  M06.36 Nòdul reumatoide, genoll
   M06.361 Nòdul reumatoide, genoll dret
   M06.362 Nòdul reumatoide, genoll esquerre
   M06.369 Nòdul reumatoide, genoll no especificat
  M06.37 Nòdul reumatoide, turmell i peu
   M06.371 Nòdul reumatoide, turmell i peu drets
   M06.372 Nòdul reumatoide, turmell i peu esquerres
   M06.379 Nòdul reumatoide, turmell i peu no especificats
  M06.38 Nòdul reumatoide, vèrtebres
  M06.39 Nòdul reumatoide, localitzacions múltiples
 M06.4 Poliartropatia inflamatòria
  Exclou 1: poliartritis NE (M13.0)
 M06.8 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide
  M06.80 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, localització no especificada
  M06.81 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, espatlla
   M06.811 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, espatlla dreta
   M06.812 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, espatlla esquerra
   M06.819 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, espatlla no especificada
  M06.82 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, colze
   M06.821 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, colze dret
   M06.822 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, colze esquerre
   M06.829 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, colze no especificat
  M06.83 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, canell
   M06.831 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, canell dret
   M06.832 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, canell esquerre
   M06.839 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, canell no especificat
  M06.84 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, mà
   M06.841 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, mà dreta
   M06.842 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, mà esquerra
   M06.849 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, mà no especificada
  M06.85 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, maluc
   M06.851 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, maluc dret
   M06.852 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, maluc esquerre
   M06.859 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, maluc no especificat
  M06.86 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, genoll
   M06.861 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, genoll dret
   M06.862 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, genoll esquerre
   M06.869 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, genoll no especificat
  M06.87 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, turmell i peu
   M06.871 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, turmell i peu drets
   M06.872 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, turmell i peu esquerres
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   M06.879 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, turmell i peu no
especificats

  M06.88 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, vèrtebres
  M06.89 Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, localitzacions múltiples
  M06.8A Altres tipus especificats d'artritis reumatoide, altres localitzacions especificades
 M06.9 Artritis reumatoide no especificada
M07 Artropaties enteropàtiques

 
Codifiqueu
també:

l'enteropatia associada, com ara:
colitis ulcerosa (K51.-)
enteritis regional [malaltia de Crohn] (K50.-)

 Exclou 1: artropaties psoriàsiques (L40.5-)
 M07.6 Artropatia enteropàtica
  M07.60 Artropatia enteropàtica, localització no especificada
  M07.61 Artropatia enteropàtica, espatlla
   M07.611 Artropatia enteropàtica, espatlla dreta
   M07.612 Artropatia enteropàtica, espatlla esquerra
   M07.619 Artropatia enteropàtica, espatlla no especificada
  M07.62 Artropatia enteropàtica, colze
   M07.621 Artropatia enteropàtica, colze dret
   M07.622 Artropatia enteropàtica, colze esquerre
   M07.629 Artropatia enteropàtica, colze no especificat
  M07.63 Artropatia enteropàtica, canell
   M07.631 Artropatia enteropàtica, canell dret
   M07.632 Artropatia enteropàtica, canell esquerre
   M07.639 Artropatia enteropàtica, canell no especificat
  M07.64 Artropatia enteropàtica, mà
   M07.641 Artropatia enteropàtica, mà dreta
   M07.642 Artropatia enteropàtica, mà esquerra
   M07.649 Artropatia enteropàtica, mà no especificada
  M07.65 Artropatia enteropàtica, maluc
   M07.651 Artropatia enteropàtica, maluc dret
   M07.652 Artropatia enteropàtica, maluc esquerre
   M07.659 Artropatia enteropàtica, maluc no especificat
  M07.66 Artropatia enteropàtica, genoll
   M07.661 Artropatia enteropàtica, genoll dret
   M07.662 Artropatia enteropàtica, genoll esquerre
   M07.669 Artropatia enteropàtica, genoll no especificat
  M07.67 Artropatia enteropàtica, turmell i peu
   M07.671 Artropatia enteropàtica, turmell i peu drets
   M07.672 Artropatia enteropàtica, turmell i peu esquerres
   M07.679 Artropatia enteropàtica, turmell i peu no especificats
  M07.68 Artropatia enteropàtica, vèrtebres
  M07.69 Artropatia enteropàtica, localitzacions múltiples
M08 Artritis juvenil

 
Codifiqueu
també:

qualsevol afecció subjacent associada, com ara:
colitis ulcerosa (K51.-)
enteritis regional [malaltia de Crohn] (K50.-)

 

Exclou 1: artropatia en malaltia de Whipple (M14.8)
artropatia psoriàsica juvenil (L40.54)
dermatomiositis juvenil (M33.0-)
síndrome de Felty (M05.0)

 M08.0 Artritis reumatoide juvenil no especificada
  Artritis reumatoide juvenil amb factor reumatoide o sense
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  M08.01 Artritis reumatoide juvenil no especificada, espatlla
   M08.011 Artritis reumatoide juvenil no especificada, espatlla dreta
   M08.012 Artritis reumatoide juvenil no especificada, espatlla esquerra
   M08.019 Artritis reumatoide juvenil no especificada, espatlla no especificada
  M08.02 Artritis reumatoide juvenil no especificada, colze
   M08.021 Artritis reumatoide juvenil no especificada, colze dret
   M08.022 Artritis reumatoide juvenil no especificada, colze esquerre
   M08.029 Artritis reumatoide juvenil no especificada, colze no especificat
  M08.03 Artritis reumatoide juvenil no especificada, canell
   M08.031 Artritis reumatoide juvenil no especificada, canell dret
   M08.032 Artritis reumatoide juvenil no especificada, canell esquerre
   M08.039 Artritis reumatoide juvenil no especificada, canell no especificat
  M08.04 Artritis reumatoide juvenil no especificada, mà
   M08.041 Artritis reumatoide juvenil no especificada, mà dreta
   M08.042 Artritis reumatoide juvenil no especificada, mà esquerra
   M08.049 Artritis reumatoide juvenil no especificada, mà no especificada
  M08.05 Artritis reumatoide juvenil no especificada, maluc
   M08.051 Artritis reumatoide juvenil no especificada, maluc dret
   M08.052 Artritis reumatoide juvenil no especificada, maluc esquerre
   M08.059 Artritis reumatoide juvenil no especificada, maluc no especificat
  M08.06 Artritis reumatoide juvenil no especificada, genoll
   M08.061 Artritis reumatoide juvenil no especificada, genoll dret
   M08.062 Artritis reumatoide juvenil no especificada, genoll esquerre
   M08.069 Artritis reumatoide juvenil no especificada, genoll no especificat
  M08.07 Artritis reumatoide juvenil no especificada, turmell i peu
   M08.071 Artritis reumatoide juvenil no especificada, turmell i peu drets
   M08.072 Artritis reumatoide juvenil no especificada, turmell i peu esquerres
   M08.079 Artritis reumatoide juvenil no especificada, turmell i peu no especificats
  M08.08 Artritis reumatoide juvenil no especificada, vèrtebres
  M08.09 Artritis reumatoide juvenil no especificada, localitzacions múltiples
  M08.0A Artritis reumatoide juvenil no especificada, altres localitzacions especificades
 M08.1 Espondilitis anquilosant juvenil
  Exclou 1: espondilitis anquilosant en adults (M45.0-)
 M08.2 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic
  malaltia de Still NE

  Exclou 1: malaltia de Still iniciada en adults (M06.1-)
  M08.20 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, localització no especificada
  M08.21 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, espatlla
   M08.211 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, espatlla dreta
   M08.212 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, espatlla esquerra
   M08.219 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, espatlla no especificada
  M08.22 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, colze
   M08.221 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, colze dret
   M08.222 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, colze esquerre
   M08.229 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, colze no especificat
  M08.23 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, canell
   M08.231 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, canell dret
   M08.232 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, canell esquerre
   M08.239 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, canell no especificat
  M08.24 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, mà
   M08.241 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, mà dreta
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   M08.249 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, mà no especificada
  M08.25 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, maluc
   M08.251 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, maluc dret
   M08.252 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, maluc esquerre
   M08.259 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, maluc no especificat
  M08.26 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, genoll
   M08.261 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, genoll dret
   M08.262 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, genoll esquerre
   M08.269 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, genoll no especificat
  M08.27 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, turmell i peu
   M08.271 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, turmell i peu drets
   M08.272 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, turmell i peu esquerres

   M08.279 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, turmell i peu no
especificats

  M08.28 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, vèrtebres
  M08.29 Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, localitzacions múltiples
  M08.2A Artritis reumatoide juvenil amb inici sistèmic, altres localitzacions especificades
 M08.3 Poliartritis reumatoide juvenil (seronegativa)
 M08.4 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular
  M08.40 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, localització no especificada
  M08.41 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, espatlla
   M08.411 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, espatlla dreta
   M08.412 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, espatlla esquerra
   M08.419 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, espatlla no especificada
  M08.42 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, colze
   M08.421 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, colze dret
   M08.422 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, colze esquerre
   M08.429 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, colze no especificat
  M08.43 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, canell
   M08.431 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, canell dret
   M08.432 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, canell esquerre
   M08.439 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, canell no especificat
  M08.44 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, mà
   M08.441 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, mà dreta
   M08.442 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, mà esquerra
   M08.449 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, mà no especificada
  M08.45 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, maluc
   M08.451 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, maluc dret
   M08.452 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, maluc esquerre
   M08.459 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, maluc no especificat
  M08.46 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, genoll
   M08.461 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, genoll dret
   M08.462 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, genoll esquerre
   M08.469 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, genoll no especificat
  M08.47 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, turmell i peu
   M08.471 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, turmell i peu drets
   M08.472 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, turmell i peu esquerres
   M08.479 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, turmell i peu no especificats
  M08.48 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, vèrtebres
  M08.4A Artritis reumatoide juvenil oligoarticular, altres localitzacions especificades
 M08.8 Altres tipus d'artritis juvenil
  M08.80 Altres tipus d'artritis juvenil, localització no especificada
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  M08.81 Altres tipus d'artritis juvenil, espatlla
   M08.811 Altres tipus d'artritis juvenil, espatlla dreta
   M08.812 Altres tipus d'artritis juvenil, espatlla esquerra
   M08.819 Altres tipus d'artritis juvenil, espatlla no especificada
  M08.82 Altres tipus d'artritis juvenil, colze
   M08.821 Altres tipus d'artritis juvenil, colze dret
   M08.822 Altres tipus d'artritis juvenil, colze esquerre
   M08.829 Altres tipus d'artritis juvenil, colze no especificat
  M08.83 Altres tipus d'artritis juvenil, canell
   M08.831 Altres tipus d'artritis juvenil, canell dret
   M08.832 Altres tipus d'artritis juvenil, canell esquerre
   M08.839 Altres tipus d'artritis juvenil, canell no especificat
  M08.84 Altres tipus d'artritis juvenil, mà
   M08.841 Altres tipus d'artritis juvenil, mà dreta
   M08.842 Altres tipus d'artritis juvenil, mà esquerra
   M08.849 Altres tipus d'artritis juvenil, mà no especificada
  M08.85 Altres tipus d'artritis juvenil, maluc
   M08.851 Altres tipus d'artritis juvenil, maluc dret
   M08.852 Altres tipus d'artritis juvenil, maluc esquerre
   M08.859 Altres tipus d'artritis juvenil, maluc no especificat
  M08.86 Altres tipus d'artritis juvenil, genoll
   M08.861 Altres tipus d'artritis juvenil, genoll dret
   M08.862 Altres tipus d'artritis juvenil, genoll esquerre
   M08.869 Altres tipus d'artritis juvenil, genoll no especificat
  M08.87 Altres tipus d'artritis juvenil, turmell i peu
   M08.871 Altres tipus d'artritis juvenil, turmell i peu drets
   M08.872 Altres tipus d'artritis juvenil, turmell i peu esquerres
   M08.879 Altres tipus d'artritis juvenil, turmell i peu no especificats
  M08.88 Altres tipus d'artritis juvenil, altres localitzacions especificades
   Altres tipus d'artritis juvenil, vèrtebres
  M08.89 Altres tipus d'artritis juvenil, localitzacions múltiples
 M08.9 Artritis juvenil no especificada
  Exclou 1: artritis reumatoide juvenil no especificada (M08.0-)
  M08.90 Artritis juvenil no especificada, localització no especificada
  M08.91 Artritis juvenil no especificada, espatlla
   M08.911 Artritis juvenil no especificada, espatlla dreta
   M08.912 Artritis juvenil no especificada, espatlla esquerra
   M08.919 Artritis juvenil no especificada, espatlla no especificada
  M08.92 Artritis juvenil no especificada, colze
   M08.921 Artritis juvenil no especificada, colze dret
   M08.922 Artritis juvenil no especificada, colze esquerre
   M08.929 Artritis juvenil no especificada, colze no especificat
  M08.93 Artritis juvenil no especificada, canell
   M08.931 Artritis juvenil no especificada, canell dret
   M08.932 Artritis juvenil no especificada, canell esquerre
   M08.939 Artritis juvenil no especificada, canell no especificat
  M08.94 Artritis juvenil no especificada, mà
   M08.941 Artritis juvenil no especificada, mà dreta
   M08.942 Artritis juvenil no especificada, mà esquerra
   M08.949 Artritis juvenil no especificada, mà no especificada
  M08.95 Artritis juvenil no especificada, maluc
   M08.951 Artritis juvenil no especificada, maluc dret
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   M08.952 Artritis juvenil no especificada, maluc esquerre
   M08.959 Artritis juvenil no especificada, maluc no especificat
  M08.96 Artritis juvenil no especificada, genoll
   M08.961 Artritis juvenil no especificada, genoll dret
   M08.962 Artritis juvenil no especificada, genoll esquerre
   M08.969 Artritis juvenil no especificada, genoll no especificat
  M08.97 Artritis juvenil no especificada, turmell i peu
   M08.971 Artritis juvenil no especificada, turmell i peu drets
   M08.972 Artritis juvenil no especificada, turmell i peu esquerres
   M08.979 Artritis juvenil no especificada, turmell i peu no especificats
  M08.98 Artritis juvenil no especificada, vèrtebres
  M08.99 Artritis juvenil no especificada, localitzacions múltiples
  M08.9A Artritis juvenil no especificada, altres localitzacions especificades
M1A Gota crònica

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
càlcul en el tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc (N22)
miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc (I43)
neuropatia autonòmica en malalties classificades en un altre lloc (G99.0)
trastorns d'iris i cos ciliar en malalties classificades en un altre lloc (H22)
trastorns d'orella externa en malalties classificades en un altre lloc (H61.1-, H62.8-)
trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc (N08)

 Exclou 1: gota NE (M10.-)

 Exclou 2: gota aguda (M10.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria M1A

 0 - sense tofus

 1 - amb tofus

 M1A.0 Gota crònica idiopàtica

  Bursitis gotosa crònica
Gota crònica primària

  M1A.00 Gota crònica idiopàtica, localització no especificada
  M1A.01 Gota crònica idiopàtica, espatlla
   M1A.011 Gota crònica idiopàtica, espatlla dreta
   M1A.012 Gota crònica idiopàtica, espatlla esquerra
   M1A.019 Gota crònica idiopàtica, espatlla no especificada
  M1A.02 Gota crònica idiopàtica, colze
   M1A.021 Gota crònica idiopàtica, colze dret
   M1A.022 Gota crònica idiopàtica, colze esquerre
   M1A.029 Gota crònica idiopàtica, colze no especificat
  M1A.03 Gota crònica idiopàtica, canell
   M1A.031 Gota crònica idiopàtica, canell dret
   M1A.032 Gota crònica idiopàtica, canell esquerre
   M1A.039 Gota crònica idiopàtica, canell no especificat
  M1A.04 Gota crònica idiopàtica, mà
   M1A.041 Gota crònica idiopàtica, mà dreta
   M1A.042 Gota crònica idiopàtica, mà esquerra
   M1A.049 Gota crònica idiopàtica, mà no especificada
  M1A.05 Gota crònica idiopàtica, maluc
   M1A.051 Gota crònica idiopàtica, maluc dret
   M1A.052 Gota crònica idiopàtica, maluc esquerre
   M1A.059 Gota crònica idiopàtica, maluc no especificat
  M1A.06 Gota crònica idiopàtica, genoll
   M1A.061 Gota crònica idiopàtica, genoll dret
   M1A.062 Gota crònica idiopàtica, genoll esquerre
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   M1A.069 Gota crònica idiopàtica, genoll no especificat
  M1A.07 Gota crònica idiopàtica, turmell i peu
   M1A.071 Gota crònica idiopàtica, turmell i peu drets
   M1A.072 Gota crònica idiopàtica, turmell i peu esquerres
   M1A.079 Gota crònica idiopàtica, turmell i peu no especificats
  M1A.08 Gota crònica idiopàtica, vèrtebres
  M1A.09 Gota crònica idiopàtica, localitzacions múltiples
 M1A.1 Gota crònica induïda per plom

  Codifiqueu
primer:

els efectes tòxics del plom i compostos del plom (T56.0-)

  M1A.10 Gota crònica induïda per plom, localització no especificada
  M1A.11 Gota crònica induïda per plom, espatlla
   M1A.111 Gota crònica induïda per plom, espatlla dreta
   M1A.112 Gota crònica induïda per plom, espatlla esquerra
   M1A.119 Gota crònica induïda per plom, espatlla no especificada
  M1A.12 Gota crònica induïda per plom, colze
   M1A.121 Gota crònica induïda per plom, colze dret
   M1A.122 Gota crònica induïda per plom, colze esquerre
   M1A.129 Gota crònica induïda per plom, colze no especificat
  M1A.13 Gota crònica induïda per plom, canell
   M1A.131 Gota crònica induïda per plom, canell dret
   M1A.132 Gota crònica induïda per plom, canell esquerre
   M1A.139 Gota crònica induïda per plom, canell no especificat
  M1A.14 Gota crònica induïda per plom, mà
   M1A.141 Gota crònica induïda per plom, mà dreta
   M1A.142 Gota crònica induïda per plom, mà esquerra
   M1A.149 Gota crònica induïda per plom, mà no especificada
  M1A.15 Gota crònica induïda per plom, maluc
   M1A.151 Gota crònica induïda per plom, maluc dret
   M1A.152 Gota crònica induïda per plom, maluc esquerre
   M1A.159 Gota crònica induïda per plom, maluc no especificat
  M1A.16 Gota crònica induïda per plom, genoll
   M1A.161 Gota crònica induïda per plom, genoll dret
   M1A.162 Gota crònica induïda per plom, genoll esquerre
   M1A.169 Gota crònica induïda per plom, genoll no especificat
  M1A.17 Gota crònica induïda per plom, turmell i peu
   M1A.171 Gota crònica induïda per plom, turmell i peu drets
   M1A.172 Gota crònica induïda per plom, turmell i peu esquerres
   M1A.179 Gota crònica induïda per plom, turmell i peu no especificats
  M1A.18 Gota crònica induïda per plom, vèrtebres
  M1A.19 Gota crònica induïda per plom, localitzacions múltiples
 M1A.2 Gota crònica induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  M1A.20 Gota crònica induïda per fàrmacs, localització no especificada
  M1A.21 Gota crònica induïda per fàrmacs, espatlla
   M1A.211 Gota crònica induïda per fàrmacs, espatlla dreta
   M1A.212 Gota crònica induïda per fàrmacs, espatlla esquerra
   M1A.219 Gota crònica induïda per fàrmacs, espatlla no especificada
  M1A.22 Gota crònica induïda per fàrmacs, colze
   M1A.221 Gota crònica induïda per fàrmacs, colze dret
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   M1A.222 Gota crònica induïda per fàrmacs, colze esquerre
   M1A.229 Gota crònica induïda per fàrmacs, colze no especificat
  M1A.23 Gota crònica induïda per fàrmacs, canell
   M1A.231 Gota crònica induïda per fàrmacs, canell dret
   M1A.232 Gota crònica induïda per fàrmacs, canell esquerre
   M1A.239 Gota crònica induïda per fàrmacs, canell no especificat
  M1A.24 Gota crònica induïda per fàrmacs, mà
   M1A.241 Gota crònica induïda per fàrmacs, mà dreta
   M1A.242 Gota crònica induïda per fàrmacs, mà esquerra
   M1A.249 Gota crònica induïda per fàrmacs, mà no especificada
  M1A.25 Gota crònica induïda per fàrmacs, maluc
   M1A.251 Gota crònica induïda per fàrmacs, maluc dret
   M1A.252 Gota crònica induïda per fàrmacs, maluc esquerre
   M1A.259 Gota crònica induïda per fàrmacs, maluc no especificat
  M1A.26 Gota crònica induïda per fàrmacs, genoll
   M1A.261 Gota crònica induïda per fàrmacs, genoll dret
   M1A.262 Gota crònica induïda per fàrmacs, genoll esquerre
   M1A.269 Gota crònica induïda per fàrmacs, genoll no especificat
  M1A.27 Gota crònica induïda per fàrmacs, turmell i peu
   M1A.271 Gota crònica induïda per fàrmacs, turmell i peu drets
   M1A.272 Gota crònica induïda per fàrmacs, turmell i peu esquerres
   M1A.279 Gota crònica induïda per fàrmacs, turmell i peu no especificats
  M1A.28 Gota crònica induïda per fàrmacs, vèrtebres
  M1A.29 Gota crònica induïda per fàrmacs, localitzacions múltiples
 M1A.3 Gota crònica causada per deterioració renal

  Codifiqueu
primer:

la malaltia renal associada

  M1A.30 Gota crònica causada per deterioració renal, localització no especificada
  M1A.31 Gota crònica causada per deterioració renal, espatlla
   M1A.311 Gota crònica causada per deterioració renal, espatlla dreta
   M1A.312 Gota crònica causada per deterioració renal, espatlla esquerra
   M1A.319 Gota crònica causada per deterioració renal, espatlla no especificada
  M1A.32 Gota crònica causada per deterioració renal, colze
   M1A.321 Gota crònica causada per deterioració renal, colze dret
   M1A.322 Gota crònica causada per deterioració renal, colze esquerre
   M1A.329 Gota crònica causada per deterioració renal, colze no especificat
  M1A.33 Gota crònica causada per deterioració renal, canell
   M1A.331 Gota crònica causada per deterioració renal, canell dret
   M1A.332 Gota crònica causada per deterioració renal, canell esquerre
   M1A.339 Gota crònica causada per deterioració renal, canell no especificat
  M1A.34 Gota crònica causada per deterioració renal, mà
   M1A.341 Gota crònica causada per deterioració renal, mà dreta
   M1A.342 Gota crònica causada per deterioració renal, mà esquerra
   M1A.349 Gota crònica causada per deterioració renal, mà no especificada
  M1A.35 Gota crònica causada per deterioració renal, maluc
   M1A.351 Gota crònica causada per deterioració renal, maluc dret
   M1A.352 Gota crònica causada per deterioració renal, maluc esquerre
   M1A.359 Gota crònica causada per deterioració renal, maluc no especificat
  M1A.36 Gota crònica causada per deterioració renal, genoll
   M1A.361 Gota crònica causada per deterioració renal, genoll dret
   M1A.362 Gota crònica causada per deterioració renal, genoll esquerre
   M1A.369 Gota crònica causada per deterioració renal, genoll no especificat
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  M1A.37 Gota crònica causada per deterioració renal, turmell i peu
   M1A.371 Gota crònica causada per deterioració renal, turmell i peu drets
   M1A.372 Gota crònica causada per deterioració renal, turmell i peu esquerres

   M1A.379 Gota crònica causada per deterioració renal, turmell i peu no
especificats

  M1A.38 Gota crònica causada per deterioració renal, vèrtebres
  M1A.39 Gota crònica causada per deterioració renal, localitzacions múltiples
 M1A.4 Altres tipus de gota crònica secundària

  Codifiqueu
primer:

l'afecció associada

  M1A.40 Altres tipus de gota crònica secundària, localització no especificada
  M1A.41 Altres tipus de gota crònica secundària, espatlla
   M1A.411 Altres tipus de gota crònica secundària, espatlla dreta
   M1A.412 Altres tipus de gota crònica secundària, espatlla esquerra
   M1A.419 Altres tipus de gota crònica secundària, espatlla no especificada
  M1A.42 Altres tipus de gota crònica secundària, colze
   M1A.421 Altres tipus de gota crònica secundària, colze dret
   M1A.422 Altres tipus de gota crònica secundària, colze esquerre
   M1A.429 Altres tipus de gota crònica secundària, colze no especificat
  M1A.43 Altres tipus de gota crònica secundària, canell
   M1A.431 Altres tipus de gota crònica secundària, canell dret
   M1A.432 Altres tipus de gota crònica secundària, canell esquerre
   M1A.439 Altres tipus de gota crònica secundària, canell no especificat
  M1A.44 Altres tipus de gota crònica secundària, mà
   M1A.441 Altres tipus de gota crònica secundària, mà dreta
   M1A.442 Altres tipus de gota crònica secundària, mà esquerra
   M1A.449 Altres tipus de gota crònica secundària, mà no especificada
  M1A.45 Altres tipus de gota crònica secundària, maluc
   M1A.451 Altres tipus de gota crònica secundària, maluc dret
   M1A.452 Altres tipus de gota crònica secundària, maluc esquerre
   M1A.459 Altres tipus de gota crònica secundària, maluc no especificat
  M1A.46 Altres tipus de gota crònica secundària, genoll
   M1A.461 Altres tipus de gota crònica secundària, genoll dret
   M1A.462 Altres tipus de gota crònica secundària, genoll esquerre
   M1A.469 Altres tipus de gota crònica secundària, genoll no especificat
  M1A.47 Altres tipus de gota crònica secundària, turmell i peu
   M1A.471 Altres tipus de gota crònica secundària, turmell i peu drets
   M1A.472 Altres tipus de gota crònica secundària, turmell i peu esquerres
   M1A.479 Altres tipus de gota crònica secundària, turmell i peu no especificats
  M1A.48 Altres tipus de gota crònica secundària, vèrtebres
  M1A.49 Altres tipus de gota crònica secundària, localitzacions múltiples
 M1A.9 Gota crònica no especificada
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M10 Gota

 

Gota aguda
Atac de gota
Exacerbació de la gota
Poagre

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
càlcul en el tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc (N22)
miocardiopatia en malalties classificades en un altre lloc (I43)
neuropatia autonòmica en malalties classificades en un altre lloc (G99.0)
trastorns d'iris i cos ciliar en malalties classificades en un altre lloc (H22)
trastorns d'orella externa en malalties classificades en un altre lloc (H61.1-, H62.8-)
trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc (N08)

 Exclou 2: gota crònica (M1A.-)
 M10.0 Gota idiopàtica

  Bursitis gotosa
Gota primària

  M10.00 Gota idiopàtica, localització no especificada
  M10.01 Gota idiopàtica, espatlla
   M10.011 Gota idiopàtica, espatlla dreta
   M10.012 Gota idiopàtica, espatlla esquerra
   M10.019 Gota idiopàtica, espatlla no especificada
  M10.02 Gota idiopàtica, colze
   M10.021 Gota idiopàtica, colze dret
   M10.022 Gota idiopàtica, colze esquerre
   M10.029 Gota idiopàtica, colze no especificat
  M10.03 Gota idiopàtica, canell
   M10.031 Gota idiopàtica, canell dret
   M10.032 Gota idiopàtica, canell esquerre
   M10.039 Gota idiopàtica, canell no especificat
  M10.04 Gota idiopàtica, mà
   M10.041 Gota idiopàtica, mà dreta
   M10.042 Gota idiopàtica, mà esquerra
   M10.049 Gota idiopàtica, mà no especificada
  M10.05 Gota idiopàtica, maluc
   M10.051 Gota idiopàtica, maluc dret
   M10.052 Gota idiopàtica, maluc esquerre
   M10.059 Gota idiopàtica, maluc no especificat
  M10.06 Gota idiopàtica, genoll
   M10.061 Gota idiopàtica, genoll dret
   M10.062 Gota idiopàtica, genoll esquerre
   M10.069 Gota idiopàtica, genoll no especificat
  M10.07 Gota idiopàtica, turmell i peu
   M10.071 Gota idiopàtica, turmell i peu drets
   M10.072 Gota idiopàtica, turmell i peu esquerres
   M10.079 Gota idiopàtica, turmell i peu no especificats
  M10.08 Gota idiopàtica, vèrtebres
  M10.09 Gota idiopàtica, localitzacions múltiples
 M10.1 Gota induïda per plom

  Codifiqueu
primer:

els efectes tòxics del plom i compostos del plom (T56.0-)

  M10.10 Gota induïda per plom, localització no especificada
  M10.11 Gota induïda per plom, espatlla
   M10.111 Gota induïda per plom, espatlla dreta
   M10.112 Gota induïda per plom, espatlla esquerra
   M10.119 Gota induïda per plom, espatlla no especificada
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  M10.12 Gota induïda per plom, colze
   M10.121 Gota induïda per plom, colze dret
   M10.122 Gota induïda per plom, colze esquerre
   M10.129 Gota induïda per plom, colze no especificat
  M10.13 Gota induïda per plom, canell
   M10.131 Gota induïda per plom, canell dret
   M10.132 Gota induïda per plom, canell esquerre
   M10.139 Gota induïda per plom, canell no especificat
  M10.14 Gota induïda per plom, mà
   M10.141 Gota induïda per plom, mà dreta
   M10.142 Gota induïda per plom, mà esquerra
   M10.149 Gota induïda per plom, mà no especificada
  M10.15 Gota induïda per plom, maluc
   M10.151 Gota induïda per plom, maluc dret
   M10.152 Gota induïda per plom, maluc esquerre
   M10.159 Gota induïda per plom, maluc no especificat
  M10.16 Gota induïda per plom, genoll
   M10.161 Gota induïda per plom, genoll dret
   M10.162 Gota induïda per plom, genoll esquerre
   M10.169 Gota induïda per plom, genoll no especificat
  M10.17 Gota induïda per plom, turmell i peu
   M10.171 Gota induïda per plom, turmell i peu drets
   M10.172 Gota induïda per plom, turmell i peu esquerres
   M10.179 Gota induïda per plom, turmell i peu no especificats
  M10.18 Gota induïda per plom, vèrtebres
  M10.19 Gota induïda per plom, localitzacions múltiples
 M10.2 Gota induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  M10.20 Gota induïda per fàrmacs, localització no especificada
  M10.21 Gota induïda per fàrmacs, espatlla
   M10.211 Gota induïda per fàrmacs, espatlla dreta
   M10.212 Gota induïda per fàrmacs, espatlla esquerra
   M10.219 Gota induïda per fàrmacs, espatlla no especificada
  M10.22 Gota induïda per fàrmacs, colze
   M10.221 Gota induïda per fàrmacs, colze dret
   M10.222 Gota induïda per fàrmacs, colze esquerre
   M10.229 Gota induïda per fàrmacs, colze no especificat
  M10.23 Gota induïda per fàrmacs, canell
   M10.231 Gota induïda per fàrmacs, canell dret
   M10.232 Gota induïda per fàrmacs, canell esquerre
   M10.239 Gota induïda per fàrmacs, canell no especificat
  M10.24 Gota induïda per fàrmacs, mà
   M10.241 Gota induïda per fàrmacs, mà dreta
   M10.242 Gota induïda per fàrmacs, mà esquerra
   M10.249 Gota induïda per fàrmacs, mà no especificada
  M10.25 Gota induïda per fàrmacs, maluc
   M10.251 Gota induïda per fàrmacs, maluc dret
   M10.252 Gota induïda per fàrmacs, maluc esquerre
   M10.259 Gota induïda per fàrmacs, maluc no especificat
  M10.26 Gota induïda per fàrmacs, genoll
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   M10.261 Gota induïda per fàrmacs, genoll dret
   M10.262 Gota induïda per fàrmacs, genoll esquerre
   M10.269 Gota induïda per fàrmacs, genoll no especificat
  M10.27 Gota induïda per fàrmacs, turmell i peu
   M10.271 Gota induïda per fàrmacs, turmell i peu drets
   M10.272 Gota induïda per fàrmacs, turmell i peu esquerres
   M10.279 Gota induïda per fàrmacs, turmell i peu no especificats
  M10.28 Gota induïda per fàrmacs, vèrtebres
  M10.29 Gota induïda per fàrmacs, localitzacions múltiples
 M10.3 Gota causada per deterioració renal

  Codifiqueu
primer:

la malaltia renal associada

  M10.30 Gota causada per deterioració renal, localització no especificada
  M10.31 Gota causada per deterioració renal, espatlla
   M10.311 Gota causada per deterioració renal, espatlla dreta
   M10.312 Gota causada per deterioració renal, espatlla esquerra
   M10.319 Gota causada per deterioració renal, espatlla no especificada
  M10.32 Gota causada per deterioració renal, colze
   M10.321 Gota causada per deterioració renal, colze dret
   M10.322 Gota causada per deterioració renal, colze esquerre
   M10.329 Gota causada per deterioració renal, colze no especificat
  M10.33 Gota causada per deterioració renal, canell
   M10.331 Gota causada per deterioració renal, canell dret
   M10.332 Gota causada per deterioració renal, canell esquerre
   M10.339 Gota causada per deterioració renal, canell no especificat
  M10.34 Gota causada per deterioració renal, mà
   M10.341 Gota causada per deterioració renal, mà dreta
   M10.342 Gota causada per deterioració renal, mà esquerra
   M10.349 Gota causada per deterioració renal, mà no especificada
  M10.35 Gota causada per deterioració renal, maluc
   M10.351 Gota causada per deterioració renal, maluc dret
   M10.352 Gota causada per deterioració renal, maluc esquerre
   M10.359 Gota causada per deterioració renal, maluc no especificat
  M10.36 Gota causada per deterioració renal, genoll
   M10.361 Gota causada per deterioració renal, genoll dret
   M10.362 Gota causada per deterioració renal, genoll esquerre
   M10.369 Gota causada per deterioració renal, genoll no especificat
  M10.37 Gota causada per deterioració renal, turmell i peu
   M10.371 Gota causada per deterioració renal, turmell i peu drets
   M10.372 Gota causada per deterioració renal, turmell i peu esquerres
   M10.379 Gota causada per deterioració renal, turmell i peu no especificats
  M10.38 Gota causada per deterioració renal, vèrtebres
  M10.39 Gota causada per deterioració renal, localitzacions múltiples
 M10.4 Altres tipus de gota secundària

  Codifiqueu
primer:

l'afecció associada

  M10.40 Altres tipus de gota secundària, localització no especificada
  M10.41 Altres tipus de gota secundària, espatlla
   M10.411 Altres tipus de gota secundària, espatlla dreta
   M10.412 Altres tipus de gota secundària, espatlla esquerra
   M10.419 Altres tipus de gota secundària, espatlla no especificada
  M10.42 Altres tipus de gota secundària, colze
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   M10.421 Altres tipus de gota secundària, colze dret
   M10.422 Altres tipus de gota secundària, colze esquerre
   M10.429 Altres tipus de gota secundària, colze no especificat
  M10.43 Altres tipus de gota secundària, canell
   M10.431 Altres tipus de gota secundària, canell dret
   M10.432 Altres tipus de gota secundària, canell esquerre
   M10.439 Altres tipus de gota secundària, canell no especificat
  M10.44 Altres tipus de gota secundària, mà
   M10.441 Altres tipus de gota secundària, mà dreta
   M10.442 Altres tipus de gota secundària, mà esquerra
   M10.449 Altres tipus de gota secundària, mà no especificada
  M10.45 Altres tipus de gota secundària, maluc
   M10.451 Altres tipus de gota secundària, maluc dret
   M10.452 Altres tipus de gota secundària, maluc esquerre
   M10.459 Altres tipus de gota secundària, maluc no especificat
  M10.46 Altres tipus de gota secundària, genoll
   M10.461 Altres tipus de gota secundària, genoll dret
   M10.462 Altres tipus de gota secundària, genoll esquerre
   M10.469 Altres tipus de gota secundària, genoll no especificat
  M10.47 Altres tipus de gota secundària, turmell i peu
   M10.471 Altres tipus de gota secundària, turmell i peu drets
   M10.472 Altres tipus de gota secundària, turmell i peu esquerres
   M10.479 Altres tipus de gota secundària, turmell i peu no especificats
  M10.48 Altres tipus de gota secundària, vèrtebres
  M10.49 Altres tipus de gota secundària, localitzacions múltiples
 M10.9 Gota no especificada
  Gota NE
M11 Altres tipus d'artropatia per dipòsit de cristalls
 M11.0 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita
  M11.00 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, localització no especificada
  M11.01 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, espatlla
   M11.011 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, espatlla dreta
   M11.012 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, espatlla esquerra
   M11.019 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, espatlla no especificada
  M11.02 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, colze
   M11.021 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, colze dret
   M11.022 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, colze esquerre
   M11.029 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, colze no especificat
  M11.03 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, canell
   M11.031 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, canell dret
   M11.032 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, canell esquerre
   M11.039 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, canell no especificat
  M11.04 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, mà
   M11.041 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, mà dreta
   M11.042 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, mà esquerra
   M11.049 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, mà no especificada
  M11.05 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, maluc
   M11.051 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, maluc dret
   M11.052 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, maluc esquerre
   M11.059 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, maluc no especificat
  M11.06 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, genoll
   M11.061 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, genoll dret
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   M11.062 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, genoll esquerre
   M11.069 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, genoll no especificat
  M11.07 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, turmell i peu
   M11.071 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, turmell i peu drets
   M11.072 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, turmell i peu esquerres

   M11.079 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, turmell i peu no
especificats

  M11.08 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, vèrtebres
  M11.09 Malaltia per dipòsit de cristalls d'hidroxiapatita, localitzacions múltiples
 M11.1 Condrocalcinosi familiar
  M11.10 Condrocalcinosi familiar, localització no especificada
  M11.11 Condrocalcinosi familiar, espatlla
   M11.111 Condrocalcinosi familiar, espatlla dreta
   M11.112 Condrocalcinosi familiar, espatlla esquerra
   M11.119 Condrocalcinosi familiar, espatlla no especificada
  M11.12 Condrocalcinosi familiar, colze
   M11.121 Condrocalcinosi familiar, colze dret
   M11.122 Condrocalcinosi familiar, colze esquerre
   M11.129 Condrocalcinosi familiar, colze no especificat
  M11.13 Condrocalcinosi familiar, canell
   M11.131 Condrocalcinosi familiar, canell dret
   M11.132 Condrocalcinosi familiar, canell esquerre
   M11.139 Condrocalcinosi familiar, canell no especificat
  M11.14 Condrocalcinosi familiar, mà
   M11.141 Condrocalcinosi familiar, mà dreta
   M11.142 Condrocalcinosi familiar, mà esquerra
   M11.149 Condrocalcinosi familiar, mà no especificada
  M11.15 Condrocalcinosi familiar, maluc
   M11.151 Condrocalcinosi familiar, maluc dret
   M11.152 Condrocalcinosi familiar, maluc esquerre
   M11.159 Condrocalcinosi familiar, maluc no especificat
  M11.16 Condrocalcinosi familiar, genoll
   M11.161 Condrocalcinosi familiar, genoll dret
   M11.162 Condrocalcinosi familiar, genoll esquerre
   M11.169 Condrocalcinosi familiar, genoll no especificat
  M11.17 Condrocalcinosi familiar, turmell i peu
   M11.171 Condrocalcinosi familiar, turmell i peu drets
   M11.172 Condrocalcinosi familiar, turmell i peu esquerres
   M11.179 Condrocalcinosi familiar, turmell i peu no especificats
  M11.18 Condrocalcinosi familiar, vèrtebres
  M11.19 Condrocalcinosi familiar, localitzacions múltiples
 M11.2 Altres tipus de condrocalcinosi
  Condrocalcinosi NE
  M11.20 Altres tipus de condrocalcinosi, localització no especificada
  M11.21 Altres tipus de condrocalcinosi, espatlla
   M11.211 Altres tipus de condrocalcinosi, espatlla dreta
   M11.212 Altres tipus de condrocalcinosi, espatlla esquerra
   M11.219 Altres tipus de condrocalcinosi, espatlla no especificada
  M11.22 Altres tipus de condrocalcinosi, colze
   M11.221 Altres tipus de condrocalcinosi, colze dret
   M11.222 Altres tipus de condrocalcinosi, colze esquerre
   M11.229 Altres tipus de condrocalcinosi, colze no especificat
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  M11.23 Altres tipus de condrocalcinosi, canell
   M11.231 Altres tipus de condrocalcinosi, canell dret
   M11.232 Altres tipus de condrocalcinosi, canell esquerre
   M11.239 Altres tipus de condrocalcinosi, canell no especificat
  M11.24 Altres tipus de condrocalcinosi, mà
   M11.241 Altres tipus de condrocalcinosi, mà dreta
   M11.242 Altres tipus de condrocalcinosi, mà esquerra
   M11.249 Altres tipus de condrocalcinosi, mà no especificada
  M11.25 Altres tipus de condrocalcinosi, maluc
   M11.251 Altres tipus de condrocalcinosi, maluc dret
   M11.252 Altres tipus de condrocalcinosi, maluc esquerre
   M11.259 Altres tipus de condrocalcinosi, maluc no especificat
  M11.26 Altres tipus de condrocalcinosi, genoll
   M11.261 Altres tipus de condrocalcinosi, genoll dret
   M11.262 Altres tipus de condrocalcinosi, genoll esquerre
   M11.269 Altres tipus de condrocalcinosi, genoll no especificat
  M11.27 Altres tipus de condrocalcinosi, turmell i peu
   M11.271 Altres tipus de condrocalcinosi, turmell i peu drets
   M11.272 Altres tipus de condrocalcinosi, turmell i peu esquerres
   M11.279 Altres tipus de condrocalcinosi, turmell i peu no especificats
  M11.28 Altres tipus de condrocalcinosi, vèrtebres
  M11.29 Altres tipus de condrocalcinosi, localitzacions múltiples
 M11.8 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls

  M11.80 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, localització no
especificada

  M11.81 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, espatlla

   M11.811 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, espatlla
dreta

   M11.812 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, espatlla
esquerra

   M11.819 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, espatlla no
especificada

  M11.82 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, colze
   M11.821 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, colze dret

   M11.822 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, colze
esquerre

   M11.829 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, colze no
especificat

  M11.83 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, canell
   M11.831 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, canell dret

   M11.832 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, canell
esquerre

   M11.839 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, canell no
especificat

  M11.84 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, mà
   M11.841 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, mà dreta

   M11.842 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, mà
esquerra

   M11.849 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, mà no
especificada

  M11.85 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, maluc
   M11.851 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, maluc dret

   M11.852 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, maluc
esquerre
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   M11.859 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, maluc no
especificat

  M11.86 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, genoll
   M11.861 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, genoll dret

   M11.862 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, genoll
esquerre

   M11.869 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, genoll no
especificat

  M11.87 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls especificades, turmell i
peu

   M11.871 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, turmell i
peu drets

   M11.872 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, turmell i
peu esquerres

   M11.879 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, turmell i
peu no especificats

  M11.88 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, vèrtebres
  M11.89 Altres tipus especificats d'artropatia per dipòsit de cristalls, localitzacions múltiples
 M11.9 Artropatia per dipòsit de cristalls no especificada
M12 Altres artropaties i artropaties no especificades

 Exclou 1: artropatia cricoaritenoidal (J38.7)
artrosi (M15-M19)

 M12.0 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud]
  M12.00 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], localització no especificada
  M12.01 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], espatlla
   M12.011 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], espatlla dreta
   M12.012 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], espatlla esquerra
   M12.019 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], espatlla no especificada
  M12.02 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], colze
   M12.021 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], colze dret
   M12.022 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], colze esquerre
   M12.029 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], colze no especificat
  M12.03 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], canell
   M12.031 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], canell dret
   M12.032 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], canell esquerre
   M12.039 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], canell no especificat
  M12.04 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], mà
   M12.041 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], mà dreta
   M12.042 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], mà esquerra
   M12.049 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], mà no especificada
  M12.05 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], maluc
   M12.051 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], maluc dret
   M12.052 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], maluc esquerre
   M12.059 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], maluc no especificat
  M12.06 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], genoll
   M12.061 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], genoll dret
   M12.062 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], genoll esquerre
   M12.069 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], genoll no especificat
  M12.07 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], turmell i peu
   M12.071 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], turmell i peu drets
   M12.072 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], turmell i peu esquerres

   M12.079 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], turmell i peu no
especificats
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  M12.08 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], altres localitzacions especificades
   Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], vèrtebres
  M12.09 Artropatia postreumàtica crònica [Jaccoud], localitzacions múltiples
 M12.1 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica]
  Osteocondroartrosi deformant endèmica

  M12.10 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], localització no
especificada

  M12.11 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], espatlla

   M12.111 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], espatlla
dreta

   M12.112 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], espatlla
esquerra

   M12.119 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], espatlla no
especificada

  M12.12 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], colze
   M12.121 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], colze dret

   M12.122 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], colze
esquerre

   M12.129 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], colze no
especificat

  M12.13 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], canell
   M12.131 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], canell dret

   M12.132 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], canell
esquerre

   M12.139 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], canell no
especificat

  M12.14 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], mà
   M12.141 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], mà dreta
   M12.142 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], mà esquerra

   M12.149 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], mà no
especificada

  M12.15 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], maluc
   M12.151 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], maluc dret

   M12.152 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], maluc
esquerre

   M12.159 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], maluc no
especificat

  M12.16 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], genoll
   M12.161 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], genoll dret

   M12.162 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], genoll
esquerre

   M12.169 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], genoll no
especificat

  M12.17 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], turmell i peu

   M12.171 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], turmell i peu
drets

   M12.172 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], turmell i peu
esquerres

   M12.179 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], turmell i peu
no especificats

  M12.18 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], vèrtebres
  M12.19 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica], localitzacions múltiples
 M12.2 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada)
  M12.20 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), localització no especificada
  M12.21 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), espatlla
   M12.211 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), espatlla dreta
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   M12.212 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), espatlla esquerra
   M12.219 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), espatlla no especificada
  M12.22 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), colze
   M12.221 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), colze dret
   M12.222 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), colze esquerre
   M12.229 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), colze no especificat
  M12.23 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), canell
   M12.231 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), canell dret
   M12.232 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), canell esquerre
   M12.239 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), canell no especificat
  M12.24 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), mà
   M12.241 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), mà dreta
   M12.242 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), mà esquerra
   M12.249 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), mà no especificada
  M12.25 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), maluc
   M12.251 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), maluc dret
   M12.252 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), maluc esquerre
   M12.259 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), maluc no especificat
  M12.26 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), genoll
   M12.261 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), genoll dret
   M12.262 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), genoll esquerre
   M12.269 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), genoll no especificat
  M12.27 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), turmell i peu
   M12.271 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), turmell i peu drets
   M12.272 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), turmell i peu esquerres
   M12.279 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), turmell i peu no especificats
  M12.28 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), altres localitzacions especificades
   Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), vèrtebres
  M12.29 Sinovitis vil·lonodular (pigmentada), localitzacions múltiples
 M12.3 Reumatisme palindròmic
  M12.30 Reumatisme palindròmic, localització no especificada
  M12.31 Reumatisme palindròmic, espatlla
   M12.311 Reumatisme palindròmic, espatlla dreta
   M12.312 Reumatisme palindròmic, espatlla esquerra
   M12.319 Reumatisme palindròmic, espatlla no especificada
  M12.32 Reumatisme palindròmic, colze
   M12.321 Reumatisme palindròmic, colze dret
   M12.322 Reumatisme palindròmic, colze esquerre
   M12.329 Reumatisme palindròmic, colze no especificat
  M12.33 Reumatisme palindròmic, canell
   M12.331 Reumatisme palindròmic, canell dret
   M12.332 Reumatisme palindròmic, canell esquerre
   M12.339 Reumatisme palindròmic, canell no especificat
  M12.34 Reumatisme palindròmic, mà
   M12.341 Reumatisme palindròmic, mà dreta
   M12.342 Reumatisme palindròmic, mà esquerra
   M12.349 Reumatisme palindròmic, mà no especificada
  M12.35 Reumatisme palindròmic, maluc
   M12.351 Reumatisme palindròmic, maluc dret
   M12.352 Reumatisme palindròmic, maluc esquerre
   M12.359 Reumatisme palindròmic, maluc no especificat
  M12.36 Reumatisme palindròmic, genoll
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   M12.361 Reumatisme palindròmic, genoll dret
   M12.362 Reumatisme palindròmic, genoll esquerre
   M12.369 Reumatisme palindròmic, genoll no especificat
  M12.37 Reumatisme palindròmic, turmell i peu
   M12.371 Reumatisme palindròmic, turmell i peu drets
   M12.372 Reumatisme palindròmic, turmell i peu esquerres
   M12.379 Reumatisme palindròmic, turmell i peu no especificats
  M12.38 Reumatisme palindròmic, altres localitzacions especificades
   Reumatisme palindròmic, vèrtebres
  M12.39 Reumatisme palindròmic, localitzacions múltiples
 M12.4 Hidroartrosi intermitent
  M12.40 Hidroartrosi intermitent, localització no especificada
  M12.41 Hidroartrosi intermitent, espatlla
   M12.411 Hidroartrosi intermitent, espatlla dreta
   M12.412 Hidroartrosi intermitent, espatlla esquerra
   M12.419 Hidroartrosi intermitent, espatlla no especificada
  M12.42 Hidroartrosi intermitent, colze
   M12.421 Hidroartrosi intermitent, colze dret
   M12.422 Hidroartrosi intermitent, colze esquerre
   M12.429 Hidroartrosi intermitent, colze no especificat
  M12.43 Hidroartrosi intermitent, canell
   M12.431 Hidroartrosi intermitent, canell dret
   M12.432 Hidroartrosi intermitent, canell esquerre
   M12.439 Hidroartrosi intermitent, canell no especificat
  M12.44 Hidroartrosi intermitent, mà
   M12.441 Hidroartrosi intermitent, mà dreta
   M12.442 Hidroartrosi intermitent, mà esquerra
   M12.449 Hidroartrosi intermitent, mà no especificada
  M12.45 Hidroartrosi intermitent, maluc
   M12.451 Hidroartrosi intermitent, maluc dret
   M12.452 Hidroartrosi intermitent, maluc esquerre
   M12.459 Hidroartrosi intermitent, maluc no especificat
  M12.46 Hidroartrosi intermitent, genoll
   M12.461 Hidroartrosi intermitent, genoll dret
   M12.462 Hidroartrosi intermitent, genoll esquerre
   M12.469 Hidroartrosi intermitent, genoll no especificat
  M12.47 Hidroartrosi intermitent, turmell i peu
   M12.471 Hidroartrosi intermitent, turmell i peu drets
   M12.472 Hidroartrosi intermitent, turmell i peu esquerres
   M12.479 Hidroartrosi intermitent, turmell i peu no especificats
  M12.48 Hidroartrosi intermitent, altres localitzacions
  M12.49 Hidroartrosi intermitent, localitzacions múltiples
 M12.5 Artropatia traumàtica

  

Exclou 1: artrosi posttraumàtica d'altres articulacions úniques (M19.1-)
artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze (M18.2-M18.3)
artrosi posttraumàtica de genoll (M17.2-M17.3)
artrosi posttraumàtica de maluc (M16.4-M16.5)
artrosi posttraumàtica NE (M19.1-)
lesió actual —v. l'índex alfabètic

  M12.50 Artropatia traumàtica, localització no especificada
  M12.51 Artropatia traumàtica, espatlla
   M12.511 Artropatia traumàtica, espatlla dreta
   M12.512 Artropatia traumàtica, espatlla esquerra
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   M12.519 Artropatia traumàtica, espatlla no especificada
  M12.52 Artropatia traumàtica, colze
   M12.521 Artropatia traumàtica, colze dret
   M12.522 Artropatia traumàtica, colze esquerre
   M12.529 Artropatia traumàtica, colze no especificat
  M12.53 Artropatia traumàtica, canell
   M12.531 Artropatia traumàtica, canell dret
   M12.532 Artropatia traumàtica, canell esquerre
   M12.539 Artropatia traumàtica, canell no especificat
  M12.54 Artropatia traumàtica de mà
   M12.541 Artropatia traumàtica, mà dreta
   M12.542 Artropatia traumàtica, mà esquerra
   M12.549 Artropatia traumàtica, mà no especificada
  M12.55 Artropatia traumàtica, maluc
   M12.551 Artropatia traumàtica, maluc dret
   M12.552 Artropatia traumàtica, maluc esquerre
   M12.559 Artropatia traumàtica, maluc no especificat
  M12.56 Artropatia traumàtica, genoll
   M12.561 Artropatia traumàtica, genoll dret
   M12.562 Artropatia traumàtica, genoll esquerre
   M12.569 Artropatia traumàtica, genoll no especificat
  M12.57 Artropatia traumàtica, turmell i peu
   M12.571 Artropatia traumàtica, turmell i peu drets
   M12.572 Artropatia traumàtica, turmell i peu esquerres
   M12.579 Artropatia traumàtica, turmell i peu no especificats
  M12.58 Artropatia traumàtica, altres localitzacions especificades
   Artropatia traumàtica, vèrtebres
  M12.59 Artropatia traumàtica, localitzacions múltiples
 M12.8 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc
  Artropatia transitòria

  M12.80 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, localització no
especificada

  M12.81 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, espatlla

   M12.811 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
espatlla dreta

   M12.812 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
espatlla esquerra

   M12.819 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
espatlla no especificada

  M12.82 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, colze

   M12.821 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, colze
dret

   M12.822 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, colze
esquerre

   M12.829 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, colze
no especificat

  M12.83 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, canell

   M12.831 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, canell
dret

   M12.832 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, canell
esquerre

   M12.839 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, canell
no especificat

  M12.84 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, mà
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   M12.841 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, mà
dreta

   M12.842 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, mà
esquerra

   M12.849 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, mà no
especificada

  M12.85 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, maluc

   M12.851 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, maluc
dret

   M12.852 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, maluc
esquerre

   M12.859 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, maluc
no especificat

  M12.86 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, genoll

   M12.861 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, genoll
dret

   M12.862 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, genoll
esquerre

   M12.869 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, genoll
no especificat

  M12.87 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, turmell i peu

   M12.871 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
turmell i peu drets

   M12.872 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
turmell i peu esquerres

   M12.879 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc,
turmell i peu no especificats

  M12.88 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, altres
localitzacions especificades

   Altres tipus especificats d'artropatia no classificats a cap altre lloc, vèrtebres

  M12.89 Altres tipus específics d'artropatia no classificats a cap altre lloc, localitzacions
múltiples

 M12.9 Artropatia no especificada
M13 Altres tipus d'artritis
 Exclou 1: artrosi (M15-M19)
 M13.0 Poliartritis no especificada
 M13.1 Monoartritis no classificada a cap altre lloc
  M13.10 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, localització no especificada
  M13.11 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, espatlla
   M13.111 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, espatlla dreta
   M13.112 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, espatlla esquerra
   M13.119 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, espatlla no especificada
  M13.12 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, colze
   M13.121 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, colze dret
   M13.122 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, colze esquerre
   M13.129 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, colze no especificat
  M13.13 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, canell
   M13.131 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, canell dret
   M13.132 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, canell esquerre
   M13.139 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, canell no especificat
  M13.14 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, mà
   M13.141 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, mà dreta
   M13.142 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, mà esquerra
   M13.149 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, mà no especificada
  M13.15 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, maluc
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   M13.151 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, maluc dret
   M13.152 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, maluc esquerre
   M13.159 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, maluc no especificat
  M13.16 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, genoll
   M13.161 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, genoll dret
   M13.162 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, genoll esquerre
   M13.169 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, genoll no especificat
  M13.17 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, turmell i peu
   M13.171 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, turmell i peu drets
   M13.172 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, turmell i peu esquerres

   M13.179 Monoartritis no classificada a cap altre lloc, turmell i peu no
especificats

 M13.8 Altres tipus especificats d'artritis
  Artritis al·lèrgica

  Exclou 1: artrosi (M15-M19)
  M13.80 Altres tipus especificats d'artritis, localització no especificada
  M13.81 Altres tipus especificats d'artritis, espatlla
   M13.811 Altres tipus especificats d'artritis, espatlla dreta
   M13.812 Altres tipus especificats d'artritis, espatlla esquerra
   M13.819 Altres tipus especificats d'artritis, espatlla no especificada
  M13.82 Altres tipus especificats d'artritis, colze
   M13.821 Altres tipus especificats d'artritis, colze dret
   M13.822 Altres tipus especificats d'artritis, colze esquerre
   M13.829 Altres tipus especificats d'artritis, colze no especificat
  M13.83 Altres tipus especificats d'artritis, canell
   M13.831 Altres tipus especificats d'artritis, canell dret
   M13.832 Altres tipus especificats d'artritis, canell esquerre
   M13.839 Altres tipus especificats d'artritis, canell no especificat
  M13.84 Altres tipus especificats d'artritis, mà
   M13.841 Altres tipus especificats d'artritis, mà dreta
   M13.842 Altres tipus especificats d'artritis, mà esquerra
   M13.849 Altres tipus especificats d'artritis, mà no especificada
  M13.85 Altres tipus especificats d'artritis, maluc
   M13.851 Altres tipus especificats d'artritis, maluc dret
   M13.852 Altres tipus especificats d'artritis, maluc esquerre
   M13.859 Altres tipus especificats d'artritis, maluc no especificat
  M13.86 Altres tipus especificats d'artritis, genoll
   M13.861 Altres tipus especificats d'artritis, genoll dret
   M13.862 Altres tipus especificats d'artritis, genoll esquerre
   M13.869 Altres tipus especificats d'artritis, genoll no especificat
  M13.87 Altres tipus especificats d'artritis, turmell i peu
   M13.871 Altres tipus especificats d'artritis, turmell i peu drets
   M13.872 Altres tipus especificats d'artritis, turmell i peu esquerres
   M13.879 Altres tipus especificats d'artritis, turmell i peu no especificats
  M13.88 Altres tipus especificats d'artritis, altres localitzacions
  M13.89 Altres tipus especificats d'artritis, localitzacions múltiples
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M14 Artropaties en altres malalties classificades en un altre lloc

 

Exclou 1: artropatia en:
artropatia psoriàsica juvenil (L40.54)
artropaties enteropàtiques (M07.-)
dermatoartritis lipoidal (E78.81)
diabetis mellitus (E08-E13 amb .61-)
malaltia neoplàstica (M36.1)
neurosífilis (A52.16)
reaccions d'hipersensibilitat (M36.4)
sarcoïdosi (D86.86)
trastorns hemàtics (M36.2-M36.3)

 M14.6 Articulació de Charcot
  Artropatia neuropàtica

  Exclou 1: articulació de Charcot en diabetis mellitus (E08-E13 amb .610)
articulació de Charcot en tabes dorsal (A52.16)

  M14.60 Articulació de Charcot, localització no especificada
  M14.61 Articulació de Charcot, espatlla
   M14.611 Articulació de Charcot, espatlla dreta
   M14.612 Articulació de Charcot, espatlla esquerra
   M14.619 Articulació de Charcot, espatlla no especificada
  M14.62 Articulació de Charcot, colze
   M14.621 Articulació de Charcot, colze dret
   M14.622 Articulació de Charcot, colze esquerre
   M14.629 Articulació de Charcot, colze no especificat
  M14.63 Articulació de Charcot, canell
   M14.631 Articulació de Charcot, canell dret
   M14.632 Articulació de Charcot, canell esquerre
   M14.639 Articulació de Charcot, canell no especificat
  M14.64 Articulació de Charcot, mà
   M14.641 Articulació de Charcot, mà dreta
   M14.642 Articulació de Charcot, mà esquerra
   M14.649 Articulació de Charcot, mà no especificada
  M14.65 Articulació de Charcot, maluc
   M14.651 Articulació de Charcot, maluc dret
   M14.652 Articulació de Charcot, maluc esquerre
   M14.659 Articulació de Charcot, maluc no especificat
  M14.66 Articulació de Charcot, genoll
   M14.661 Articulació de Charcot, genoll dret
   M14.662 Articulació de Charcot, genoll esquerre
   M14.669 Articulació de Charcot, genoll no especificat
  M14.67 Articulació de Charcot, turmell i peu
   M14.671 Articulació de Charcot, turmell i peu drets
   M14.672 Articulació de Charcot, turmell i peu esquerres
   M14.679 Articulació de Charcot, turmell i peu no especificats
  M14.68 Articulació de Charcot, vèrtebres
  M14.69 Articulació de Charcot, localitzacions múltiples
 M14.8 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc
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Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
eritema multiforme (L51.-)
eritema nodós (L52)
hemocromatosi (E83.11-)
hiperparatiroïdisme (E21.-)
hipotiroïdisme (E00-E03)
malaltia de Whipple (K90.81)
tirotoxicosi [hipertiroïdisme] (E05.-)
trastorns de cèl·lules falciformes (D57.-)

  M14.80 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc,
localització no especificada

  M14.81 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, espatlla

   M14.811 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, espatlla dreta

   M14.812 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, espatlla esquerra

   M14.819 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, espatlla no especificada

  M14.82 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, colze

   M14.821 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, colze dret

   M14.822 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, colze esquerre

   M14.829 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, colze no especificat

  M14.83 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, canell

   M14.831 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, canell dret

   M14.832 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, canell esquerre

   M14.839 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, canell no especificat

  M14.84 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, mà

   M14.841 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, mà dreta

   M14.842 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, mà esquerra

   M14.849 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, mà no especificada

  M14.85 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, maluc

   M14.851 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, maluc dret

   M14.852 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, maluc esquerre

   M14.859 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, maluc no especificat

  M14.86 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, genoll

   M14.861 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, genoll dret

   M14.862 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, genoll esquerre

   M14.869 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, genoll no especificat

  M14.87 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, turmell i
peu

   M14.871 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, turmell i peu drets
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   M14.872 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, turmell i peu esquerres

   M14.879 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre
lloc, turmell i peu no especificats

  M14.88 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc, vèrtebres

  M14.89 Artropaties en altres malalties especificades classificades en un altre lloc,
localitzacions múltiples

Artrosi (M15-M19)
Exclou 2: artrosi de columna vertebral (M47.-)
M15 Poliartrosi
 Inclou: artritis de localitzacions múltiples

 Exclou 1: afectació bilateral d'articulació única (M16-M19)
 M15.0 Artrosi generalitzada primària
 M15.1 Nodes de Heberden (amb artropatia)
  Artrosi distal interfalàngica
 M15.2 Nodes de Bouchard (amb artropatia)
  Artrosi distal juxtafalàngica
 M15.3 Artritis múltiple secundària
  Poliartrosi posttraumàtica
 M15.4 Artrosi erosiva
 M15.8 Altres tipus de poliartrosi
 M15.9 Poliartrosi no especificada
  Artrosi generalitzada NE
M16 Artrosi de maluc
 M16.0 Artrosi primària de maluc, bilateral
 M16.1 Artrosi primària de maluc, unilateral
  Artrosi primària de maluc NE
  M16.10 Artrosi primària unilateral, maluc no especificat
  M16.11 Artrosi primària unilateral, maluc dret
  M16.12 Artrosi primària unilateral, maluc esquerre
 M16.2 Artrosi derivada de displàsia de maluc, bilateral
 M16.3 Artrosi derivada de displàsia de maluc, unilateral
  Artrosi displàstica de maluc NE
  M16.30 Artrosi unilateral derivada de displàsia, maluc no especificat
  M16.31 Artrosi unilateral derivada de displàsia, maluc dret
  M16.32 Artrosi unilateral derivada de displàsia, maluc esquerre
 M16.4 Artrosi posttraumàtica de maluc, bilateral
 M16.5 Artrosi posttraumàtica de maluc, unilateral
  Artrosi posttraumàtica de maluc NE
  M16.50 Artrosi posttraumàtica unilateral, maluc no especificat
  M16.51 Artrosi posttraumàtica unilateral, maluc dret
  M16.52 Artrosi posttraumàtica unilateral, maluc esquerre
 M16.6 Altres tipus d'artrosi secundària de maluc, bilateral
 M16.7 Altres tipus d'artrosi secundària de maluc, unilateral
  Artrosi secundària de maluc NE
 M16.9 Artrosi de maluc no especificada
M17 Artrosi de genoll
 M17.0 Artrosi primària de genoll, bilateral
 M17.1 Artrosi primària de genoll, unilateral
  Artrosi primària de genoll NE
  M17.10 Artrosi primària unilateral, genoll no especificat
  M17.11 Artrosi primària unilateral, genoll dret
  M17.12 Artrosi primària unilateral, genoll esquerre
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 M17.2 Artrosi posttraumàtica de genoll, bilateral
 M17.3 Artrosi posttraumàtica de genoll, unilateral
  Artrosi posttraumàtica de genoll NE
  M17.30 Artrosi posttraumàtica unilateral, genoll no especificat
  M17.31 Artrosi posttraumàtica unilateral, genoll dret
  M17.32 Artrosi posttraumàtica unilateral, genoll esquerre
 M17.4 Altres tipus d'artrosi secundària de genoll, bilateral
 M17.5 Altres tipus d'artrosi secundària de genoll, unilateral
  Artrosi secundària de genoll NE
 M17.9 Artrosi de genoll no especificada
M18 Artrosi d'articulació carpometacarpiana del polze
 M18.0 Artrosi primària d'articulació carpometacarpiana del polze, bilateral
 M18.1 Artrosi primària d'articulació carpometacarpiana del polze, unilateral
  Artrosi primària d'articulació carpometacarpiana del polze NE

  M18.10 Artrosi primària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà no
especificada

  M18.11 Artrosi primària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà dreta
  M18.12 Artrosi primària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà esquerra
 M18.2 Artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze, bilateral
 M18.3 Artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze, unilateral
  Artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze NE

  M18.30 Artrosi posttraumàtica unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà no
especificada

  M18.31 Artrosi posttraumàtica unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà dreta

  M18.32 Artrosi posttraumàtica unilateral, articulació carpometacarpiana del polze, mà
esquerra

 M18.4 Altres tipus d'artrosi secundària d'articulació carpometacarpiana del polze, bilateral
 M18.5 Altres tipus d'artrosi secundària d'articulació carpometacarpiana del polze, unilateral
  Artrosi secundària d'articulació carpometacarpiana del polze NE

  M18.50 Altres tipus d'artrosi secundària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze,
mà no especificada

  M18.51 Altres tipus d'artrosi secundària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze,
mà dreta

  M18.52 Altres tipus d'artrosi secundària unilateral, articulació carpometacarpiana del polze,
mà esquerra

 M18.9 Artrosi no especificada d'articulació carpometacarpiana del polze
M19 Altres artrosis i artrosis no especificades
 Exclou 1: poliartritis (M15.-)

 
Exclou 2: artrosi de columna vertebral (M47.-)

artrosi de la columna vertebral (M47.-)
hàl·lux rígid (M20.2)

 M19.0 Artrosi primària d'altres articulacions
  M19.01 Artrosi primària, espatlla
   M19.011 Artrosi primària, espatlla dreta
   M19.012 Artrosi primària, espatlla esquerra
   M19.019 Artrosi primària, espatlla no especificada
  M19.02 Artrosi primària, colze
   M19.021 Artrosi primària, colze dret
   M19.022 Artrosi primària, colze esquerre
   M19.029 Artrosi primària, colze no especificat
  M19.03 Artrosi primària, canell
   M19.031 Artrosi primària, canell dret
   M19.032 Artrosi primària, canell esquerre
   M19.039 Artrosi primària, canell no especificat
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  M19.04 Artrosi primària, mà

   Exclou 2: artrosi primària d'articulació carpometacarpiana del polze (M18.0-,
M18.1-)

   M19.041 Artrosi primària, mà dreta
   M19.042 Artrosi primària, mà esquerra
   M19.049 Artrosi primària, mà no especificada
  M19.07 Artrosi primària, turmell i peu
   M19.071 Artrosi primària, turmell i peu drets
   M19.072 Artrosi primària, turmell i peu esquerres
   M19.079 Artrosi primària, turmell i peu no especificats
  M19.09 Artrosi primària, altres localitzacions especificades
 M19.1 Artrosi posttraumàtica d'altres articulacions
  M19.11 Artrosi posttraumàtica, espatlla
   M19.111 Artrosi posttraumàtica, espatlla dreta
   M19.112 Artrosi posttraumàtica, espatlla esquerra
   M19.119 Artrosi posttraumàtica, espatlla no especificada
  M19.12 Artrosi posttraumàtica, colze
   M19.121 Artrosi posttraumàtica, colze dret
   M19.122 Artrosi posttraumàtica, colze esquerre
   M19.129 Artrosi posttraumàtica, colze no especificat
  M19.13 Artrosi posttraumàtica, canell
   M19.131 Artrosi posttraumàtica, canell dret
   M19.132 Artrosi posttraumàtica, canell esquerre
   M19.139 Artrosi posttraumàtica, canell no especificat
  M19.14 Artrosi posttraumàtica, mà

   Exclou 2: artrosi posttraumàtica d'articulació carpometacarpiana del polze
(M18.2-, M18.3-)

   M19.141 Artrosi posttraumàtica, mà dreta
   M19.142 Artrosi posttraumàtica, mà esquerra
   M19.149 Artrosi posttraumàtica, mà no especificada
  M19.17 Artrosi posttraumàtica, turmell i peu
   M19.171 Artrosi posttraumàtica, turmell i peu drets
   M19.172 Artrosi posttraumàtica, turmell i peu esquerres
   M19.179 Artrosi posttraumàtica, turmell i peu no especificats
  M19.19 Artrosi posttraumàtica, altres localitzacions especificades
 M19.2 Artrosi secundària d'altres articulacions
  M19.21 Artrosi secundària, espatlla
   M19.211 Artrosi secundària, espatlla dreta
   M19.212 Artrosi secundària, espatlla esquerra
   M19.219 Artrosi secundària, espatlla no especificada
  M19.22 Artrosi secundària, colze
   M19.221 Artrosi secundària, colze dret
   M19.222 Artrosi secundària, colze esquerre
   M19.229 Artrosi secundària, colze no especificat
  M19.23 Artrosi secundària, canell
   M19.231 Artrosi secundària, canell dret
   M19.232 Artrosi secundària, canell esquerre
   M19.239 Artrosi secundària, canell no especificat
  M19.24 Artrosi secundària, mà
   M19.241 Artrosi secundària, mà dreta
   M19.242 Artrosi secundària, mà esquerra
   M19.249 Artrosi secundària, mà no especificada
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  M19.27 Artrosi secundària, turmell i peu
   M19.271 Artrosi secundària, turmell i peu drets
   M19.272 Artrosi secundària, turmell i peu esquerres
   M19.279 Artrosi secundària, turmell i peu no especificats
  M19.29 Artrosi secundària, altres localitzacions especificades
 M19.9 Artrosi de localització no especificada
  M19.90 Artrosi de localització no especificada, no especificada

   Artrosi NE
Artritis NE

  M19.91 Artrosi de localització no especificada, primària
   Artrosi primària NE
  M19.92 Artrosi de localització no especificada, posttraumàtica
   Artrosi posttraumàtica NE
  M19.93 Artrosi de localització no especificada, secundària
   Artrosi secundària NE
Altres trastorns d'articulacions (M20-M25)
Exclou 2: articulacions de la columna vertebral (M40-M54)
M20 Deformitats adquirides dels dits de la mà i el peu

 
Exclou 1: absència adquirida dels dits de la mà i el peu (Z89.-)

absència congènita dels dits de la mà i el peu (Q71.3-, Q72.3-)
deformitats i malformacions congènites dels dits de la mà i el peu (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

 M20.0 Deformitat dels dits de la mà

  
Exclou 1: acropàquia (R68.3)

dit de ressort (M65.3)
fibromatosi de fàscia palmar [Dupuytren] (M72.0)

  M20.00 Deformitat no especificada dels dits de la mà
   M20.001 Deformitat no especificada, dit de la mà dreta
   M20.002 Deformitat no especificada, dit de la mà esquerra
   M20.009 Deformitat no especificada, dit de mà no especificada
  M20.01 Dit de martell de la mà
   M20.011 Dit de martell, mà dreta
   M20.012 Dit de martell, mà esquerra
   M20.019 Dit de martell, mà no especificada
  M20.02 Deformitat de trau
   M20.021 Deformitat de trau, dit de la mà dreta
   M20.022 Deformitat de trau, dit de la mà esquerra
   M20.029 Deformitat de trau, dit de mà no especificada
  M20.03 Deformitat de coll de cigne
   M20.031 Deformitat de coll de cigne, dit de la mà dreta
   M20.032 Deformitat de coll de cigne, dit de la mà esquerra
   M20.039 Deformitat de coll de cigne, dit de mà no especificada
  M20.09 Altres tipus de deformitat dels dits de la mà
   M20.091 Altres tipus de deformitat, dit de la mà dreta
   M20.092 Altres tipus de deformitat, dit de la mà esquerra
   M20.099 Altres tipus de deformitat, dit de mà no especificada
 M20.1 Hàl·lux valg (adquirit)
  Exclou 2: galindó (M21.6-)
  M20.10 Hàl·lux valg (adquirit), peu no especificat
  M20.11 Hàl·lux valg (adquirit), peu dret
  M20.12 Hàl·lux valg (adquirit), peu esquerre
 M20.2 Hàl·lux rígid
  M20.20 Hàl·lux rígid, peu no especificat
  M20.21 Hàl·lux rígid, peu dret
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  M20.22 Hàl·lux rígid, peu esquerre
 M20.3 Hàl·lux var (adquirit)
  M20.30 Hàl·lux var (adquirit), peu no especificat
  M20.31 Hàl·lux var (adquirit), peu dret
  M20.32 Hàl·lux var (adquirit), peu esquerre
 M20.4 Altres tipus de dit de martell del peu (adquirit)
  M20.40 Altres tipus de dit de martell (adquirit), peu no especificat
  M20.41 Altres tipus de dit de martell (adquirit), peu dret
  M20.42 Altres tipus de dit de martell (adquirit), peu esquerre
 M20.5 Altres tipus de deformitat dels dits del peu (adquirida)
  M20.5X Altres tipus de deformitat dels dits del peu (adquirida)
   M20.5X1 Altres tipus de deformitat (adquirida), dit del peu dret
   M20.5X2 Altres tipus de deformitat (adquirida), dit del peu esquerre
   M20.5X9 Altres tipus de deformitat (adquirida), dit de peu no especificat
 M20.6 Deformitat adquirida no especificada dels dits del peu
  M20.60 Deformitat adquirida no especificada, dit de peu no especificat
  M20.61 Deformitat adquirida no especificada, dit del peu dret
  M20.62 Deformitat adquirida no especificada, dit del peu esquerre
M21 Altres tipus de deformitat adquirida de les extremitats

 
Exclou 1: absència adquirida d'extremitat (Z89.-)

absència congènita d'extremitats (Q71-Q73)
deformitats i malformacions congènites d'extremitats (Q65-Q66, Q68-Q74)

 Exclou 2: coxa plana (M91.2)
deformitats adquirides dels dits de la mà o el peu (M20.-)

 M21.0 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: metatars valg (Q66.6)
talipes calcaneovalg (Q66.4-)

  M21.00 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, localització no especificada
  M21.02 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, colze
   Cúbit valg
   M21.021 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, colze dret
   M21.022 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, colze esquerre
   M21.029 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, colze no especificat
  M21.05 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, maluc
   M21.051 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, maluc dret
   M21.052 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, maluc esquerre
   M21.059 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, maluc no especificat
  M21.06 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, genoll

   Genoll valg
Sancallós

   M21.061 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, genoll dret
   M21.062 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, genoll esquerre
   M21.069 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, genoll no especificat
  M21.07 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, turmell
   M21.071 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, turmell dret
   M21.072 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, turmell esquerre
   M21.079 Deformitat valga no classificada a cap altre lloc, turmell no especificat
 M21.1 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: metatars var (Q66.22-)
tíbia vara (M92.51-)

  M21.10 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, localització no especificada
  M21.12 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, colze
   Cúbit var, colze
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   M21.121 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, colze dret
   M21.122 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, colze esquerre
   M21.129 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, colze no especificat
  M21.15 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, maluc
   M21.151 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, maluc dret
   M21.152 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, maluc esquerre
   M21.159 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, maluc no especificat
  M21.16 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, genoll

   Garrell
Genoll var

   M21.161 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, genoll dret
   M21.162 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, genoll esquerre
   M21.169 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, genoll no especificat
  M21.17 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, turmell
   M21.171 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, turmell dret
   M21.172 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, turmell esquerre
   M21.179 Deformitat vara no classificada a cap altre lloc, turmell no especificat
 M21.2 Deformitat de flexió
  M21.20 Deformitat de flexió, localització no especificada
  M21.21 Deformitat de flexió, espatlla
   M21.211 Deformitat de flexió, espatlla dreta
   M21.212 Deformitat de flexió, espatlla esquerra
   M21.219 Deformitat de flexió, espatlla no especificada
  M21.22 Deformitat de flexió, colze
   M21.221 Deformitat de flexió, colze dret
   M21.222 Deformitat de flexió, colze esquerre
   M21.229 Deformitat de flexió, colze no especificat
  M21.23 Deformitat de flexió, canell
   M21.231 Deformitat de flexió, canell dret
   M21.232 Deformitat de flexió, canell esquerre
   M21.239 Deformitat de flexió, canell no especificat
  M21.24 Deformitat de flexió, articulacions dels dits de la mà
   M21.241 Deformitat de flexió, articulacions dels dits de la mà dreta
   M21.242 Deformitat de flexió, articulacions dels dits de la mà esquerra
   M21.249 Deformitat de flexió, articulacions de dits de mà no especificada
  M21.25 Deformitat de flexió, maluc
   M21.251 Deformitat de flexió, maluc dret
   M21.252 Deformitat de flexió, maluc esquerre
   M21.259 Deformitat de flexió, maluc no especificat
  M21.26 Deformitat de flexió, genoll
   M21.261 Deformitat de flexió, genoll dret
   M21.262 Deformitat de flexió, genoll esquerre
   M21.269 Deformitat de flexió, genoll no especificat
  M21.27 Deformitat de flexió, turmell i dits del peu
   M21.271 Deformitat de flexió, turmell i dits del peu dret
   M21.272 Deformitat de flexió, turmell i dits del peu esquerre
   M21.279 Deformitat de flexió, turmell i dits de peu no especificat
 M21.3 Canell o peu caiguts (adquirits)
  M21.33 Canell caigut (adquirit)
   M21.331 Canell caigut, dret
   M21.332 Canell caigut, esquerre
   M21.339 Canell caigut, no especificat
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  M21.37 Peu caigut (adquirit)
   M21.371 Peu caigut, dret
   M21.372 Peu caigut, esquerre
   M21.379 Peu caigut, no especificat
 M21.4 Peu pla (adquirit)
  Exclou 1: peu pla congènit (Q66.5-)
  M21.40 Peu pla (adquirit), no especificat
  M21.41 Peu pla (adquirit), dret
  M21.42 Peu pla (adquirit), esquerre
 M21.5 Mà d'urpa, mà de pinya, peu d'urpa i peu de pinya adquirits
  Exclou 1: peu de pinya no especificat com a adquirit (Q66.89)
  M21.51 Mà d'urpa adquirida
   M21.511 Mà d'urpa adquirida, dreta
   M21.512 Mà d'urpa adquirida, esquerra
   M21.519 Mà d'urpa adquirida, no especificada
  M21.52 Mà de pinya adquirida
   M21.521 Mà de pinya adquirida, dreta
   M21.522 Mà de pinya adquirida, esquerra
   M21.529 Mà de pinya adquirida, no especificada
  M21.53 Peu d'urpa adquirit
   M21.531 Peu d'urpa adquirit, dret
   M21.532 Peu d'urpa adquirit, esquerre
   M21.539 Peu d'urpa adquirit, no especificat
  M21.54 Peu de pinya adquirit
   M21.541 Peu de pinya adquirit, dret
   M21.542 Peu de pinya adquirit, esquerre
   M21.549 Peu de pinya adquirit, no especificat
 M21.6 Altres tipus de deformitat adquirida del peu
  Exclou 2: deformitats del dit del peu (adquirides) (M20.1-M20.6-)
  M21.61 Galindó
   M21.611 Galindó, peu dret
   M21.612 Galindó, peu esquerre
   M21.619 Galindó, peu no especificat
  M21.62 Quint var
   M21.621 Quint var, peu dret
   M21.622 Quint var, peu esquerre
   M21.629 Quint var, peu no especificat
  M21.6X Altres tipus de deformitat adquirida, peu
   M21.6X1 Altres tipus de deformitat adquirida, peu dret
   M21.6X2 Altres tipus de deformitat adquirida, peu esquerre
   M21.6X9 Altres tipus de deformitat adquirida, peu no especificat
 M21.7 Llargada desigual de les extremitats (adquirida)
  Nota: La localització que s'utilitzi ha de correspondre a l'extremitat més curta

  M21.70 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), localització no especificada
  M21.72 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), húmer
   M21.721 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), húmer dret
   M21.722 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), húmer esquerre
   M21.729 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), húmer no especificat
  M21.73 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), cúbit i radi
   M21.731 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), cúbit dret
   M21.732 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), cúbit esquerre
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   M21.733 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), radi dret
   M21.734 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), radi esquerre

   M21.739 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), cúbit i radi no
especificats

  M21.75 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), fèmur
   M21.751 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), fèmur dret
   M21.752 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), fèmur esquerre
   M21.759 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), fèmur no especificat
  M21.76 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), tíbia i peroné
   M21.761 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), tíbia dreta
   M21.762 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), tíbia esquerra
   M21.763 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), peroné dret
   M21.764 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), peroné esquerre

   M21.769 Llargada desigual de les extremitats (adquirida), tíbia i peroné no
especificats

 M21.8 Altres tipus especificats de deformitat adquirida de les extremitats
  Exclou 2: coxa plana (M91.2)
  M21.80 Altres tipus especificats de deformitat adquirida d'extremitat no especificada
  M21.82 Altres tipus especificats de deformitat adquirida del braç
   M21.821 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, braç dret
   M21.822 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, braç esquerre
   M21.829 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, braç no especificat
  M21.83 Altres tipus especificats de deformitat adquirida de l'avantbraç
   M21.831 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, avantbraç dret
   M21.832 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, avantbraç esquerre

   M21.839 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, avantbraç no
especificat

  M21.85 Altres tipus especificats de deformitat adquirida de la cuixa
   M21.851 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cuixa dreta
   M21.852 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cuixa esquerra
   M21.859 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cuixa no especificada
  M21.86 Altres tipus especificats de deformitat adquirida de la cama
   M21.861 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cama dreta
   M21.862 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cama esquerra
   M21.869 Altres tipus especificats de deformitat adquirida, cama no especificada
 M21.9 Deformitat adquirida no especificada d'extremitat i mà
  M21.90 Deformitat adquirida no especificada, extremitat no especificada
  M21.92 Deformitat adquirida no especificada, braç
   M21.921 Deformitat adquirida no especificada, braç dret
   M21.922 Deformitat adquirida no especificada, braç esquerre
   M21.929 Deformitat adquirida no especificada, braç no especificat
  M21.93 Deformitat adquirida no especificada, avantbraç
   M21.931 Deformitat adquirida no especificada, avantbraç dret
   M21.932 Deformitat adquirida no especificada, avantbraç esquerre
   M21.939 Deformitat adquirida no especificada, avantbraç no especificat
  M21.94 Deformitat adquirida no especificada, mà
   M21.941 Deformitat adquirida no especificada, mà dreta
   M21.942 Deformitat adquirida no especificada, mà esquerra
   M21.949 Deformitat adquirida no especificada, mà no especificada
  M21.95 Deformitat adquirida no especificada, cuixa
   M21.951 Deformitat adquirida no especificada, cuixa dreta
   M21.952 Deformitat adquirida no especificada, cuixa esquerra
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   M21.959 Deformitat adquirida no especificada, cuixa no especificada
  M21.96 Deformitat adquirida no especificada, cama
   M21.961 Deformitat adquirida no especificada, cama dreta
   M21.962 Deformitat adquirida no especificada, cama esquerra
   M21.969 Deformitat adquirida no especificada, cama no especificada
M22 Trastorn de ròtula
 Exclou 2: luxació traumàtica de ròtula (S83.0-)
 M22.0 Luxació recidivant de ròtula
  M22.00 Luxació recidivant de ròtula, genoll no especificat
  M22.01 Luxació recidivant de ròtula, genoll dret
  M22.02 Luxació recidivant de ròtula, genoll esquerre
 M22.1 Subluxació recidivant de ròtula
  Luxació incompleta de ròtula
  M22.10 Subluxació recidivant de ròtula, genoll no especificat
  M22.11 Subluxació recidivant de ròtula, genoll dret
  M22.12 Subluxació recidivant de ròtula, genoll esquerre
 M22.2 Trastorns patel·lofemorals
  M22.2X Trastorns patel·lofemorals
   M22.2X1 Trastorn patel·lofemoral, genoll dret
   M22.2X2 Trastorn patel·lofemoral, genoll esquerre
   M22.2X9 Trastorn patel·lofemoral, genoll no especificat
 M22.3 Altres tipus de desarranjament de ròtula
  M22.3X Altres tipus de desarranjament de ròtula
   M22.3X1 Altres tipus de desarranjament de ròtula, genoll dret
   M22.3X2 Altres tipus de desarranjament de ròtula, genoll esquerre
   M22.3X9 Altres tipus de desarranjament de ròtula, genoll no especificat
 M22.4 Condromalàcia de ròtula
  M22.40 Condromalàcia de ròtula, genoll no especificat
  M22.41 Condromalàcia de ròtula, genoll dret
  M22.42 Condromalàcia de ròtula, genoll esquerre
 M22.8 Altres trastorns de ròtula
  M22.8X Altres trastorns de ròtula
   M22.8X1 Altres trastorns de ròtula, genoll dret
   M22.8X2 Altres trastorns de ròtula, genoll esquerre
   M22.8X9 Altres trastorns de ròtula, genoll no especificat
 M22.9 Trastorn de ròtula no especificat
  M22.90 Trastorn de ròtula no especificat, genoll no especificat
  M22.91 Trastorn de ròtula no especificat, genoll dret
  M22.92 Trastorn de ròtula no especificat, genoll esquerre
M23 Desarranjament intern de genoll

 
Exclou 1: anquilosi (M24.66)

deformitat de genoll (M21.-)
osteocondritis dissecant (M93.2)

 
Exclou 2: lesió actual —v. lesió de genoll i cama (S80-S89)

luxació o subluxació recidivants d'articulacions (M24.4)
luxació o subluxació recidivants de ròtula (M22.0-M22.1)

 M23.0 Menisc quístic
  M23.00 Menisc quístic no especificat

   Menisc quístic extern no especificat
Menisc quístic intern no especificat

   M23.000 Menisc quístic extern no especificat, genoll dret
   M23.001 Menisc quístic extern no especificat, genoll esquerre
   M23.002 Menisc quístic extern no especificat, genoll no especificat
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   M23.003 Menisc quístic intern no especificat, genoll dret
   M23.004 Menisc quístic intern no especificat, genoll esquerre
   M23.005 Menisc quístic intern no especificat, genoll no especificat
   M23.006 Menisc quístic no especificat, genoll dret
   M23.007 Menisc quístic no especificat, genoll esquerre
   M23.009 Menisc quístic no especificat, genoll no especificat
  M23.01 Menisc quístic, banya anterior del menisc intern
   M23.011 Menisc quístic, banya anterior del menisc intern, genoll dret
   M23.012 Menisc quístic, banya anterior del menisc intern, genoll esquerre
   M23.019 Menisc quístic, banya anterior del menisc intern, genoll no especificat
  M23.02 Menisc quístic, banya posterior del menisc intern
   M23.021 Menisc quístic, banya posterior del menisc intern, genoll dret
   M23.022 Menisc quístic, banya posterior del menisc intern, genoll esquerre
   M23.029 Menisc quístic, banya posterior del menisc intern, genoll no especificat
  M23.03 Menisc quístic, altra localització del menisc intern
   M23.031 Menisc quístic, altra localització del menisc intern, genoll dret
   M23.032 Menisc quístic, altra localització del menisc intern, genoll esquerre
   M23.039 Menisc quístic, altra localització del menisc intern, genoll no especificat
  M23.04 Menisc quístic, banya anterior del menisc extern
   M23.041 Menisc quístic, banya anterior del menisc extern, genoll dret
   M23.042 Menisc quístic, banya anterior del menisc extern, genoll esquerre
   M23.049 Menisc quístic, banya anterior del menisc extern, genoll no especificat
  M23.05 Menisc quístic, banya posterior del menisc extern
   M23.051 Menisc quístic, banya posterior del menisc extern, genoll dret
   M23.052 Menisc quístic, banya posterior del menisc extern, genoll esquerre
   M23.059 Menisc quístic, banya posterior del menisc extern, genoll no especificat
  M23.06 Menisc quístic, altra localització del menisc extern
   M23.061 Menisc quístic, altra localització del menisc extern, genoll dret
   M23.062 Menisc quístic, altra localització del menisc extern, genoll esquerre

   M23.069 Menisc quístic, altra localització del menisc extern, genoll no
especificat

 M23.2 Desarranjament de menisc causat per esquinçament o lesió antics
  Esquinçament antic en nansa de galleda
  M23.20 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc no especificat

   Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc extern no especificat
Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc intern no especificat

   M23.200 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc extern
no especificat, genoll dret

   M23.201 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc extern
no especificat, genoll esquerre

   M23.202 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc extern
no especificat, genoll no especificat

   M23.203 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc intern
no especificat, genoll dret

   M23.204 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc intern
no especificat, genoll esquerre

   M23.205 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc intern
no especificat, genoll no especificat

   M23.206 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc no
especificat, genoll dret

   M23.207 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc no
especificat, genoll esquerre

   M23.209 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, menisc no
especificat, genoll no especificat
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  M23.21 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior del menisc
intern

   M23.211 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc intern, genoll dret

   M23.212 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc intern, genoll esquerre

   M23.219 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc intern, genoll no especificat

  M23.22 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya posterior del
menisc intern

   M23.221 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc intern, genoll dret

   M23.222 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc intern, genoll esquerre

   M23.229 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc intern, genoll no especificat

  M23.23 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres localitzacions del
menisc intern

   M23.231 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc intern, genoll dret

   M23.232 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc intern, genoll esquerre

   M23.239 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc intern, genoll no especificat

  M23.24 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior del menisc
extern

   M23.241 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc extern, genoll dret

   M23.242 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc extern, genoll esquerre

   M23.249 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya anterior
del menisc extern, genoll no especificat

  M23.25 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya posterior del
menisc extern

   M23.251 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc extern, genoll dret

   M23.252 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc extern, genoll esquerre

   M23.259 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, banya
posterior del menisc extern, genoll no especificat

  M23.26 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres localitzacions de
menisc extern

   M23.261 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc extern, genoll dret

   M23.262 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc extern, genoll esquerre

   M23.269 Desarranjament causat per esquinçament o lesió antics, altres
localitzacions del menisc extern, genoll no especificat

 M23.3 Altres tipus de desarranjament de menisc

  
Menisc degenerat
Menisc separat
Menisc retingut

  M23.30 Altres tipus de desarranjament, menisc no especificat

   Altres tipus de desarranjament, menisc extern no especificat
Altres tipus de desarranjament, menisc intern no especificat

   M23.300 Altres tipus de desarranjament, menisc extern no especificat, genoll
dret

   M23.301 Altres tipus de desarranjament, menisc extern no especificat, genoll
esquerre
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   M23.302 Altres tipus de desarranjament, menisc extern no especificat, genoll no
especificat

   M23.303 Altres tipus de desarranjament, menisc intern no especificat, genoll
dret

   M23.304 Altres tipus de desarranjament, menisc intern no especificat, genoll
esquerre

   M23.305 Altres tipus de desarranjament, menisc intern no especificat, genoll no
especificat

   M23.306 Altres tipus de desarranjament, menisc no especificat, genoll dret
   M23.307 Altres tipus de desarranjament, menisc no especificat, genoll esquerre

   M23.309 Altres tipus de desarranjament, menisc no especificat, genoll no
especificat

  M23.31 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc intern

   M23.311 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc intern, genoll
dret

   M23.312 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc intern, genoll
esquerre

   M23.319 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc intern, genoll
no especificat

  M23.32 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc intern

   M23.321 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc intern,
genoll dret

   M23.322 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc intern,
genoll esquerre

   M23.329 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc intern,
genoll no especificat

  M23.33 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc intern

   M23.331 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc intern,
genoll dret

   M23.332 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc intern,
genoll esquerre

   M23.339 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc intern,
genoll no especificat

  M23.34 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc extern

   M23.341 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc extern,
genoll dret

   M23.342 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc extern,
genoll esquerre

   M23.349 Altres tipus de desarranjament, banya anterior del menisc extern,
genoll no especificat

  M23.35 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc extern

   M23.351 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc extern,
genoll dret

   M23.352 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc extern,
genoll esquerre

   M23.359 Altres tipus de desarranjament, banya posterior del menisc extern,
genoll no especificat

  M23.36 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc extern

   M23.361 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc extern,
genoll dret

   M23.362 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc extern,
genoll esquerre

   M23.369 Altres tipus de desarranjament, altra localització de menisc extern,
genoll no especificat

 M23.4 Cos lliure articular al genoll
  M23.40 Cos lliure articular, genoll no especificat
  M23.41 Cos lliure articular, genoll dret
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  M23.42 Cos lliure articular, genoll esquerre
 M23.5 Inestabilitat crònica de genoll
  M23.50 Inestabilitat crònica, genoll no especificat
  M23.51 Inestabilitat crònica, genoll dret
  M23.52 Inestabilitat crònica, genoll esquerre
 M23.6 Altres tipus de disrupció espontània de lligaments del genoll
  M23.60 Altres tipus de disrupció espontània, lligament no especificat del genoll

   M23.601 Altres tipus de disrupció espontània, lligament no especificat, genoll
dret

   M23.602 Altres tipus de disrupció espontània, lligament no especificat, genoll
esquerre

   M23.609 Altres tipus de disrupció espontània, lligament no especificat, genoll no
especificat

  M23.61 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat anterior del genoll

   M23.611 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat anterior, genoll
dret

   M23.612 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat anterior, genoll
esquerre

   M23.619 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat anterior, genoll
no especificat

  M23.62 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat posterior de genoll

   M23.621 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat posterior,
genoll dret

   M23.622 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat posterior,
genoll esquerre

   M23.629 Altres tipus de disrupció espontània, lligament encreuat posterior,
genoll no especificat

  M23.63 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral intern del genoll
   M23.631 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral intern, genoll dret

   M23.632 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral intern, genoll
esquerre

   M23.639 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral intern, genoll no
especificat

  M23.64 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral extern del genoll

   M23.641 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral extern, genoll
dret

   M23.642 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral extern, genoll
esquerre

   M23.649 Altres tipus de disrupció espontània, lligament lateral extern, genoll no
especificat

  M23.67 Altres tipus de disrupció espontània, lligament capsular del genoll
   M23.671 Altres tipus de disrupció espontània, lligament capsular, genoll dret

   M23.672 Altres tipus de disrupció espontània, lligament capsular, genoll
esquerre

   M23.679 Altres tipus de disrupció espontània, lligament capsular, genoll no
especificat

 M23.8 Altres tipus de desarranjament intern de genoll

  Laxitud del lligament del genoll
Genoll de ressort

  M23.8X Altres tipus de desarranjament intern de genoll
   M23.8X1 Altres tipus de desarranjament intern, genoll dret
   M23.8X2 Altres tipus de desarranjament intern, genoll esquerre
   M23.8X9 Altres tipus de desarranjament intern, genoll no especificat
 M23.9 Desarranjament intern no especificat de genoll
  M23.90 Desarranjament intern no especificat, genoll no especificat
  M23.91 Desarranjament intern no especificat, genoll dret
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  M23.92 Desarranjament intern no especificat, genoll esquerre
M24 Altres tipus específics de desarranjament articular
 Exclou 1: lesió actual —v. lesió d'articulació segons regió corporal

 
Exclou 2: ganglió (M67.4)

genoll de ressort (M23.8-)
trastorns de l'articulació temporomandibular (M26.6-)

 M24.0 Cos lliure articular
  Exclou 2: cos lliure articular al genoll (M23.4)
  M24.00 Cos lliure articular, articulació no especificada
  M24.01 Cos lliure articular, espatlla
   M24.011 Cos lliure articular, espatlla dreta
   M24.012 Cos lliure articular, espatlla esquerra
   M24.019 Cos lliure articular, espatlla no especificada
  M24.02 Cos lliure articular, colze
   M24.021 Cos lliure articular, colze dret
   M24.022 Cos lliure articular, colze esquerre
   M24.029 Cos lliure articular, colze no especificat
  M24.03 Cos lliure articular, canell
   M24.031 Cos lliure articular, canell dret
   M24.032 Cos lliure articular, canell esquerre
   M24.039 Cos lliure articular, canell no especificat
  M24.04 Cos lliure articular, articulacions dels dits de la mà
   M24.041 Cos lliure articular, articulacions dels dits de la mà dreta
   M24.042 Cos lliure articular, articulacions dels dits de la mà esquerra
   M24.049 Cos lliure articular, articulacions de dits de mà no especificada
  M24.05 Cos lliure articular, maluc
   M24.051 Cos lliure articular, maluc dret
   M24.052 Cos lliure articular, maluc esquerre
   M24.059 Cos lliure articular, maluc no especificat
  M24.07 Cos lliure articular, turmell i el peu
   M24.071 Cos lliure articular, turmell dret
   M24.072 Cos lliure articular, turmell esquerre
   M24.073 Cos lliure articular, turmell no especificat
   M24.074 Cos lliure articular, articulacions dels dits del peu dret
   M24.075 Cos lliure articular, articulacions dels dits del peu esquerre
   M24.076 Cos lliure articular, articulacions de dits de peu no especificat
  M24.08 Cos lliure articular, altres localitzacions
 M24.1 Altres trastorns del cartílag articular

  

Exclou 2: calcificació metastàtica (E83.5)
condrocalcinosi (M11.1, M11.2-)
desarranjament intern de genoll (M23.-)
ocrònosi (E70.2)

  M24.10 Altres trastorns del cartílag articular, localització no especificada
  M24.11 Altres trastorns del cartílag articular, espatlla
   M24.111 Altres trastorns del cartílag articular, espatlla dreta
   M24.112 Altres trastorns del cartílag articular, espatlla esquerra
   M24.119 Altres trastorns del cartílag articular, espatlla no especificada
  M24.12 Altres trastorns del cartílag articular, colze
   M24.121 Altres trastorns del cartílag articular, colze dret
   M24.122 Altres trastorns del cartílag articular, colze esquerre
   M24.129 Altres trastorns del cartílag articular, colze no especificat
  M24.13 Altres trastorns del cartílag articular, canell
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   M24.131 Altres trastorns del cartílag articular, canell dret
   M24.132 Altres trastorns del cartílag articular, canell esquerre
   M24.139 Altres trastorns del cartílag articular, canell no especificat
  M24.14 Altres trastorns del cartílag articular, mà
   M24.141 Altres trastorns del cartílag articular, mà dreta
   M24.142 Altres trastorns del cartílag articular, mà esquerra
   M24.149 Altres trastorns del cartílag articular, mà no especificada
  M24.15 Altres trastorns del cartílag articular, maluc
   M24.151 Altres trastorns del cartílag articular, maluc dret
   M24.152 Altres trastorns del cartílag articular, maluc esquerre
   M24.159 Altres trastorns del cartílag articular, maluc no especificat
  M24.17 Altres trastorns del cartílag articular, turmell i peu
   M24.171 Altres trastorns del cartílag articular, turmell dret
   M24.172 Altres trastorns del cartílag articular, turmell esquerre
   M24.173 Altres trastorns del cartílag articular, turmell no especificat
   M24.174 Altres trastorns del cartílag articular, peu dret
   M24.175 Altres trastorns del cartílag articular, peu esquerre
   M24.176 Altres trastorns del cartílag articular, peu no especificat
  M24.19 Altres trastorns del cartílag articular, altres localitzacions especificades
 M24.2 Trastorn de lligament

  Inestabilitat secundària a lesió antiga de lligament
Laxitud lligamentosa NE

  Exclou 1: laxitud lligamentosa hereditària (M35.7)

  Exclou 2: desarranjament intern de genoll (M23.5-M23.8X9)
  M24.20 Trastorn de lligament, localització no especificada
  M24.21 Trastorn de lligament, espatlla
   M24.211 Trastorn de lligament, espatlla dreta
   M24.212 Trastorn de lligament, espatlla esquerra
   M24.219 Trastorn de lligament, espatlla no especificada
  M24.22 Trastorn de lligament, colze
   M24.221 Trastorn de lligament, colze dret
   M24.222 Trastorn de lligament, colze esquerre
   M24.229 Trastorn de lligament, colze no especificat
  M24.23 Trastorn de lligament, canell
   M24.231 Trastorn de lligament, canell dret
   M24.232 Trastorn de lligament, canell esquerre
   M24.239 Trastorn de lligament, canell no especificat
  M24.24 Trastorn de lligament, mà
   M24.241 Trastorn de lligament, mà dreta
   M24.242 Trastorn de lligament, mà esquerra
   M24.249 Trastorn de lligament, mà no especificada
  M24.25 Trastorn de lligament, maluc
   M24.251 Trastorn de lligament, maluc dret
   M24.252 Trastorn de lligament, maluc esquerre
   M24.259 Trastorn de lligament, maluc no especificat
  M24.27 Trastorn de lligament, turmell i peu
   M24.271 Trastorn de lligament, turmell dret
   M24.272 Trastorn de lligament, turmell esquerre
   M24.273 Trastorn de lligament, turmell no especificat
   M24.274 Trastorn de lligament, peu dret
   M24.275 Trastorn de lligament, peu esquerre
   M24.276 Trastorn de lligament, peu no especificat
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  M24.28 Trastorn de lligament, vèrtebres
  M24.29 Trastorn de lligament, altres localitzacions especificades
 M24.3 Luxació patològica articular no classificada a cap altre lloc

  

Exclou 1: lesió actual —v. lesió d'articulacions i lligaments segons regió corporal
luxació o desplaçament articulars congènits —v. malformacions i deformitats
congènites del sistema musculoesquelètic (Q65-Q79)
luxació recidivant articular (M24.4-)

  M24.30 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, articulació no especificada
  M24.31 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, espatlla
   M24.311 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, espatlla dreta
   M24.312 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, espatlla esquerra

   M24.319 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, espatlla no
especificada

  M24.32 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, colze
   M24.321 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, colze dret
   M24.322 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, colze esquerre
   M24.329 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, colze no especificat
  M24.33 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, canell
   M24.331 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, canell dret
   M24.332 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, canell esquerre
   M24.339 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, canell no especificat
  M24.34 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, mà
   M24.341 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, mà dreta
   M24.342 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, mà esquerra
   M24.349 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, mà no especificada
  M24.35 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, maluc
   M24.351 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, maluc dret
   M24.352 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, maluc esquerre
   M24.359 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, maluc no especificat
  M24.36 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, genoll
   M24.361 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, genoll dret
   M24.362 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, genoll esquerre
   M24.369 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, genoll no especificat
  M24.37 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, turmell i peu
   M24.371 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, turmell dret
   M24.372 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, turmell esquerre

   M24.373 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, turmell no
especificat

   M24.374 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, peu dret
   M24.375 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, peu esquerre
   M24.376 Luxació patològica no classificada a cap altre lloc, peu no especificat

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

 M24.4 Luxació recidivant articular
  Subluxació recidivant articular

  Exclou 2: luxació recidivant de ròtula (M22.0-M22.1)
luxació vertebral recidivant (M43.3-, M43.4, M43.5-)

  M24.40 Luxació recidivant, articulació no especificada
  M24.41 Luxació recidivant, espatlla
   M24.411 Luxació recidivant, espatlla dreta
   M24.412 Luxació recidivant, espatlla esquerra
   M24.419 Luxació recidivant, espatlla no especificada
  M24.42 Luxació recidivant, colze
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   M24.421 Luxació recidivant, colze dret
   M24.422 Luxació recidivant, colze esquerre
   M24.429 Luxació recidivant, colze no especificat
  M24.43 Luxació recidivant, canell
   M24.431 Luxació recidivant, canell dret
   M24.432 Luxació recidivant, canell esquerre
   M24.439 Luxació recidivant, canell no especificat
  M24.44 Luxació recidivant, mà i dits de la mà
   M24.441 Luxació recidivant, mà dreta
   M24.442 Luxació recidivant, mà esquerra
   M24.443 Luxació recidivant, mà no especificada
   M24.444 Luxació recidivant, dit de la mà dreta
   M24.445 Luxació recidivant, dit de la mà esquerra
   M24.446 Luxació recidivant, dit de mà no especificada
  M24.45 Luxació recidivant, maluc
   M24.451 Luxació recidivant, maluc dret
   M24.452 Luxació recidivant, maluc esquerre
   M24.459 Luxació recidivant, maluc no especificat
  M24.46 Luxació recidivant, genoll
   M24.461 Luxació recidivant, genoll dret
   M24.462 Luxació recidivant, genoll esquerre
   M24.469 Luxació recidivant, genoll no especificat
  M24.47 Luxació recidivant, turmell, peu i dits del peu
   M24.471 Luxació recidivant, turmell dret
   M24.472 Luxació recidivant, turmell esquerre
   M24.473 Luxació recidivant, turmell no especificat
   M24.474 Luxació recidivant, peu dret
   M24.475 Luxació recidivant, peu esquerre
   M24.476 Luxació recidivant, peu no especificat
   M24.477 Luxació recidivant, dits del peu dret
   M24.478 Luxació recidivant, dits del peu esquerre
   M24.479 Luxació recidivant, dits de peu no especificat
  M24.49 Luxació recidivant, altres articulacions especificades
 M24.5 Contractura articular

  
Exclou 1: contractura de Dupuytren (M72.0)

contractura muscular sense contractura articular (M62.4-)
contractura tendinosa (beina) sense contractura articular (M62.4-)

  Exclou 2: deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21)
  M24.50 Contractura, articulació no especificada
  M24.51 Contractura, espatlla
   M24.511 Contractura, espatlla dreta
   M24.512 Contractura, espatlla esquerra
   M24.519 Contractura, espatlla no especificada
  M24.52 Contractura, colze
   M24.521 Contractura, colze dret
   M24.522 Contractura, colze esquerre
   M24.529 Contractura, colze no especificat
  M24.53 Contractura, canell
   M24.531 Contractura, canell dret
   M24.532 Contractura, canell esquerre
   M24.539 Contractura, canell no especificat
  M24.54 Contractura, mà
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   M24.541 Contractura, mà dreta
   M24.542 Contractura, mà esquerra
   M24.549 Contractura, mà no especificada
  M24.55 Contractura, maluc
   M24.551 Contractura, maluc dret
   M24.552 Contractura, maluc esquerre
   M24.559 Contractura, maluc no especificat
  M24.56 Contractura, genoll
   M24.561 Contractura, genoll dret
   M24.562 Contractura, genoll esquerre
   M24.569 Contractura, genoll no especificat
  M24.57 Contractura, turmell i peu
   M24.571 Contractura, turmell dret
   M24.572 Contractura, turmell esquerre
   M24.573 Contractura, turmell no especificat
   M24.574 Contractura, peu dret
   M24.575 Contractura, peu esquerre
   M24.576 Contractura, peu no especificat
  M24.59 Contractura, altres articulacions especificades
 M24.6 Anquilosi articular
  Exclou 1: rigidesa articular sense anquilosi (M25.6-)

  Exclou 2: columna vertebral (M43.2-)
  M24.60 Anquilosi, articulació no especificada
  M24.61 Anquilosi, espatlla
   M24.611 Anquilosi, espatlla dreta
   M24.612 Anquilosi, espatlla esquerra
   M24.619 Anquilosi, espatlla no especificada
  M24.62 Anquilosi, colze
   M24.621 Anquilosi, colze dret
   M24.622 Anquilosi, colze esquerre
   M24.629 Anquilosi, colze no especificat
  M24.63 Anquilosi, canell
   M24.631 Anquilosi, canell dret
   M24.632 Anquilosi, canell esquerre
   M24.639 Anquilosi, canell no especificat
  M24.64 Anquilosi, mà
   M24.641 Anquilosi, mà dreta
   M24.642 Anquilosi, mà esquerra
   M24.649 Anquilosi, mà no especificada
  M24.65 Anquilosi, maluc
   M24.651 Anquilosi, maluc dret
   M24.652 Anquilosi, maluc esquerre
   M24.659 Anquilosi, maluc no especificat
  M24.66 Anquilosi, genoll
   M24.661 Anquilosi, genoll dret
   M24.662 Anquilosi, genoll esquerre
   M24.669 Anquilosi, genoll no especificat
  M24.67 Anquilosi, turmell i peu
   M24.671 Anquilosi, turmell dret
   M24.672 Anquilosi, turmell esquerre
   M24.673 Anquilosi, turmell no especificat
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   M24.674 Anquilosi, peu dret
   M24.675 Anquilosi, peu esquerre
   M24.676 Anquilosi, peu no especificat
  M24.69 Anquilosi, altres articulacions especificades
 M24.7 Protrusió acetabular
 M24.8 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc
  Exclou 2: síndrome de fricció de la banda iliotibial (M76.3)

  M24.80 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
articulació no especificada

  M24.81 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
espatlla

   M24.811 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, espatlla dreta

   M24.812 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, espatlla esquerra

   M24.819 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, espatlla no especificada

  M24.82 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
colze

   M24.821 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, colze dret

   M24.822 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, colze esquerre

   M24.829 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, colze no especificat

  M24.83 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
canell

   M24.831 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, canell dret

   M24.832 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, canell esquerre

   M24.839 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, canell no especificat

  M24.84 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
mà

   M24.841 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, mà dreta

   M24.842 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, mà esquerra

   M24.849 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, mà no especificada

  M24.85 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
maluc

   Sinovitis aguda transitòria del maluc

   M24.851 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, maluc dret

   M24.852 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, maluc esquerre

   M24.859 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, maluc no especificat

  M24.87 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap altre lloc,
turmell i peu

   M24.871 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, turmell dret

   M24.872 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, turmell esquerre

   M24.873 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, turmell no especificat
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   M24.874 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, peu dret

   M24.875 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, peu esquerre

   M24.876 Altres tipus específics de desarranjament articular no classificats a cap
altre lloc, peu no especificat

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

 M24.9 Desarranjament articular no especificat
M25 Altres trastorns articulars no classificats a cap altre lloc

 

Exclou 2: anomalia de la marxa i la mobilitat (R26.-)
calcificació de la bossa sinovial (M71.4-)
calcificació de l'espatlla (articulació) (M75.3)
calcificació del tendó (M65.2-)
deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21)
dificultat per a caminar (R26.2)
trastorn de l'articulació temporomandibular (M26.6-)

 M25.0 Hemartrosi

  Exclou 1: artropatia hemofílica (M36.2)
lesió actual —v. lesió d'articulació segons regió corporal

  M25.00 Hemartrosi, articulació no especificada
  M25.01 Hemartrosi, espatlla
   M25.011 Hemartrosi, espatlla dreta
   M25.012 Hemartrosi, espatlla esquerra
   M25.019 Hemartrosi, espatlla no especificada
  M25.02 Hemartrosi, colze
   M25.021 Hemartrosi, colze dret
   M25.022 Hemartrosi, colze esquerre
   M25.029 Hemartrosi, colze no especificat
  M25.03 Hemartrosi, canell
   M25.031 Hemartrosi, canell dret
   M25.032 Hemartrosi, canell esquerre
   M25.039 Hemartrosi, canell no especificat
  M25.04 Hemartrosi, mà
   M25.041 Hemartrosi, mà dreta
   M25.042 Hemartrosi, mà esquerra
   M25.049 Hemartrosi, mà no especificada
  M25.05 Hemartrosi, maluc
   M25.051 Hemartrosi, maluc dret
   M25.052 Hemartrosi, maluc esquerre
   M25.059 Hemartrosi, maluc no especificat
  M25.06 Hemartrosi, genoll
   M25.061 Hemartrosi, genoll dret
   M25.062 Hemartrosi, genoll esquerre
   M25.069 Hemartrosi, genoll no especificat
  M25.07 Hemartrosi, turmell i peu
   M25.071 Hemartrosi, turmell dret
   M25.072 Hemartrosi, turmell esquerre
   M25.073 Hemartrosi, turmell no especificat
   M25.074 Hemartrosi, peu dret
   M25.075 Hemartrosi, peu esquerre
   M25.076 Hemartrosi, peu no especificat
  M25.08 Hemartrosi, altres localitzacions especificades
   Hemartrosi, vèrtebres
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 M25.1 Fístula articular
  M25.10 Fístula, articulació no especificada
  M25.11 Fístula, espatlla
   M25.111 Fístula, espatlla dreta
   M25.112 Fístula, espatlla esquerra
   M25.119 Fístula, espatlla no especificada
  M25.12 Fístula, colze
   M25.121 Fístula, colze dret
   M25.122 Fístula, colze esquerre
   M25.129 Fístula, colze no especificat
  M25.13 Fístula, canell
   M25.131 Fístula, canell dret
   M25.132 Fístula, canell esquerre
   M25.139 Fístula, canell no especificat
  M25.14 Fístula, mà
   M25.141 Fístula, mà dreta
   M25.142 Fístula, mà esquerra
   M25.149 Fístula, mà no especificada
  M25.15 Fístula, maluc
   M25.151 Fístula, maluc dret
   M25.152 Fístula, maluc esquerre
   M25.159 Fístula, maluc no especificat
  M25.16 Fístula, genoll
   M25.161 Fístula, genoll dret
   M25.162 Fístula, genoll esquerre
   M25.169 Fístula, genoll no especificat
  M25.17 Fístula, turmell i peu
   M25.171 Fístula, turmell dret
   M25.172 Fístula, turmell esquerre
   M25.173 Fístula, turmell no especificat
   M25.174 Fístula, peu dret
   M25.175 Fístula, peu esquerre
   M25.176 Fístula, peu no especificat
  M25.18 Fístula, altres localitzacions especificades
   Fístula, vèrtebres
 M25.2 Mobilitat articular paradoxal
  M25.20 Mobilitat articular paradoxal, articulació no especificada
  M25.21 Mobilitat articular paradoxal, espatlla
   M25.211 Mobilitat articular paradoxal, espatlla dreta
   M25.212 Mobilitat articular paradoxal, espatlla esquerra
   M25.219 Mobilitat articular paradoxal, espatlla no especificada
  M25.22 Mobilitat articular paradoxal, colze
   M25.221 Mobilitat articular paradoxal, colze dret
   M25.222 Mobilitat articular paradoxal, colze esquerre
   M25.229 Mobilitat articular paradoxal, colze no especificat
  M25.23 Mobilitat articular paradoxal, canell
   M25.231 Mobilitat articular paradoxal, canell dret
   M25.232 Mobilitat articular paradoxal, canell esquerre
   M25.239 Mobilitat articular paradoxal, canell no especificat
  M25.24 Mobilitat articular paradoxal, mà
   M25.241 Mobilitat articular paradoxal, mà dreta
   M25.242 Mobilitat articular paradoxal, mà esquerra
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   M25.249 Mobilitat articular paradoxal, mà no especificada
  M25.25 Mobilitat articular paradoxal, maluc
   M25.251 Mobilitat articular paradoxal, maluc dret
   M25.252 Mobilitat articular paradoxal, maluc esquerre
   M25.259 Mobilitat articular paradoxal, maluc no especificat
  M25.26 Mobilitat articular paradoxal, genoll
   M25.261 Mobilitat articular paradoxal, genoll dret
   M25.262 Mobilitat articular paradoxal, genoll esquerre
   M25.269 Mobilitat articular paradoxal, genoll no especificat
  M25.27 Mobilitat articular paradoxal, turmell i peu
   M25.271 Mobilitat articular paradoxal, turmell i peu drets
   M25.272 Mobilitat articular paradoxal, turmell i peu esquerres
   M25.279 Mobilitat articular paradoxal, turmell i peu no especificats
  M25.28 Mobilitat articular paradoxal, altres localitzacions
 M25.3 Altres tipus d'inestabilitat articular

  Exclou 1: inestabilitat articular secundària a lesió antiga de lligament (M24.2-)
inestabilitat articular secundària a retirada de pròtesi articular (M96.8-)

  Exclou 2: inestabilitats vertebrals (M53.2-)
  M25.30 Altres tipus d'inestabilitat, articulació no especificada
  M25.31 Altres tipus d'inestabilitat, espatlla
   M25.311 Altres tipus d'inestabilitat, espatlla dreta
   M25.312 Altres tipus d'inestabilitat, espatlla esquerra
   M25.319 Altres tipus d'inestabilitat, espatlla no especificada
  M25.32 Altres tipus d'inestabilitat, colze
   M25.321 Altres tipus d'inestabilitat, colze dret
   M25.322 Altres tipus d'inestabilitat, colze esquerre
   M25.329 Altres tipus d'inestabilitat, colze no especificat
  M25.33 Altres tipus d'inestabilitat, canell
   M25.331 Altres tipus d'inestabilitat, canell dret
   M25.332 Altres tipus d'inestabilitat, canell esquerre
   M25.339 Altres tipus d'inestabilitat, canell no especificat
  M25.34 Altres tipus d'inestabilitat, mà
   M25.341 Altres tipus d'inestabilitat, mà dreta
   M25.342 Altres tipus d'inestabilitat, mà esquerra
   M25.349 Altres tipus d'inestabilitat, mà no especificada
  M25.35 Altres tipus d'inestabilitat, maluc
   M25.351 Altres tipus d'inestabilitat, maluc dret
   M25.352 Altres tipus d'inestabilitat, maluc esquerre
   M25.359 Altres tipus d'inestabilitat, maluc no especificat
  M25.36 Altres tipus d'inestabilitat, genoll
   M25.361 Altres tipus d'inestabilitat, genoll dret
   M25.362 Altres tipus d'inestabilitat, genoll esquerre
   M25.369 Altres tipus d'inestabilitat, genoll no especificat
  M25.37 Altres tipus d'inestabilitat, turmell i peu
   M25.371 Altres tipus d'inestabilitat, turmell dret
   M25.372 Altres tipus d'inestabilitat, turmell esquerre
   M25.373 Altres tipus d'inestabilitat, turmell no especificat
   M25.374 Altres tipus d'inestabilitat, peu dret
   M25.375 Altres tipus d'inestabilitat, peu esquerre
   M25.376 Altres tipus d'inestabilitat, peu no especificat
  M25.39 Altres tipus d'inestabilitat, altres articulacions especificades
 M25.4 Embassament articular
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Exclou 1: altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa (M65.1-)

hidrartrosi en pian (A66.6)
hidroartrosi intermitent (M12.4-)

  M25.40 Embassament articular, articulació no especificada
  M25.41 Embassament articular, espatlla
   M25.411 Embassament articular, espatlla dreta
   M25.412 Embassament articular, espatlla esquerra
   M25.419 Embassament articular, espatlla no especificada
  M25.42 Embassament articular, colze
   M25.421 Embassament articular, colze dret
   M25.422 Embassament articular, colze esquerre
   M25.429 Embassament articular, colze no especificat
  M25.43 Embassament articular, canell
   M25.431 Embassament articular, canell dret
   M25.432 Embassament articular, canell esquerre
   M25.439 Embassament articular, canell no especificat
  M25.44 Embassament articular, mà
   M25.441 Embassament articular, mà dreta
   M25.442 Embassament articular, mà esquerra
   M25.449 Embassament articular, mà no especificada
  M25.45 Embassament articular, maluc
   M25.451 Embassament articular, maluc dret
   M25.452 Embassament articular, maluc esquerre
   M25.459 Embassament articular, maluc no especificat
  M25.46 Embassament articular, genoll
   M25.461 Embassament articular, genoll dret
   M25.462 Embassament articular, genoll esquerre
   M25.469 Embassament articular, genoll no especificat
  M25.47 Embassament articular, turmell i peu
   M25.471 Embassament articular, turmell dret
   M25.472 Embassament articular, turmell esquerre
   M25.473 Embassament articular, turmell no especificat
   M25.474 Embassament articular, peu dret
   M25.475 Embassament articular, peu esquerre
   M25.476 Embassament articular, peu no especificat
  M25.48 Embassament articular, altres localitzacions
 M25.5 Dolor articular

  

Exclou 2: dolor de dits de la mà (M79.64-)
dolor de dits del peu (M79.67-)
dolor de mà (M79.64-)
dolor de peu (M79.67-)
dolor d'extremitats (M79.6-)

  M25.50 Dolor, articulació no especificada
  M25.51 Dolor, espatlla
   M25.511 Dolor, espatlla dreta
   M25.512 Dolor, espatlla esquerra
   M25.519 Dolor, espatlla no especificada
  M25.52 Dolor, colze
   M25.521 Dolor, colze dret
   M25.522 Dolor, colze esquerre
   M25.529 Dolor, colze no especificat
  M25.53 Dolor, canell
   M25.531 Dolor, canell dret
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   M25.532 Dolor, canell esquerre
   M25.539 Dolor, canell no especificat
  M25.54 Dolor, articulacions de la mà
   M25.541 Dolor, articulacions de la mà dreta
   M25.542 Dolor, articulacions de la mà esquerra
   M25.549 Dolor, articulacions de mà no especificada
    Dolor articular de mà NE
  M25.55 Dolor, maluc
   M25.551 Dolor, maluc dret
   M25.552 Dolor, maluc esquerre
   M25.559 Dolor, maluc no especificat
  M25.56 Dolor, genoll
   M25.561 Dolor, genoll dret
   M25.562 Dolor, genoll esquerre
   M25.569 Dolor, genoll no especificat
  M25.57 Dolor, turmell i articulacions del peu
   M25.571 Dolor, turmell i articulacions del peu dret
   M25.572 Dolor, turmell i articulacions del peu esquerre
   M25.579 Dolor, turmell i articulacions de peu no especificat
  M25.59 Dolor, altres articulacions especificades
 M25.6 Rigidesa articular no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: anquilosi articular (M24.6-)
contractura articular (M24.5-)

  M25.60 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, articulació no especificada
  M25.61 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, espatlla
   M25.611 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, espatlla dreta
   M25.612 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, espatlla esquerra
   M25.619 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, espatlla no especificada
  M25.62 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, colze
   M25.621 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, colze dret
   M25.622 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, colze esquerre
   M25.629 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, colze no especificat
  M25.63 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, canell
   M25.631 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, canell dret
   M25.632 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, canell esquerre
   M25.639 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, canell no especificat
  M25.64 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, mà
   M25.641 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, mà dreta
   M25.642 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, mà esquerra
   M25.649 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, mà no especificada
  M25.65 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, maluc
   M25.651 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, maluc dret
   M25.652 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, maluc esquerre
   M25.659 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, maluc no especificat
  M25.66 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, genoll
   M25.661 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, genoll dret
   M25.662 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, genoll esquerre
   M25.669 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, genoll no especificat
  M25.67 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, turmell i peu
   M25.671 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, turmell dret
   M25.672 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, turmell esquerre
   M25.673 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, turmell no especificat
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   M25.674 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, peu dret
   M25.675 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, peu esquerre
   M25.676 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, peu no especificat
  M25.69 Rigidesa no classificada a cap altre lloc, altres articulacions especificades
 M25.7 Osteòfit
  M25.70 Osteòfit, articulació no especificada
  M25.71 Osteòfit, espatlla
   M25.711 Osteòfit, espatlla dreta
   M25.712 Osteòfit, espatlla esquerra
   M25.719 Osteòfit, espatlla no especificada
  M25.72 Osteòfit, colze
   M25.721 Osteòfit, colze dret
   M25.722 Osteòfit, colze esquerre
   M25.729 Osteòfit, colze no especificat
  M25.73 Osteòfit, canell
   M25.731 Osteòfit, canell dret
   M25.732 Osteòfit, canell esquerre
   M25.739 Osteòfit, canell no especificat
  M25.74 Osteòfit, mà
   M25.741 Osteòfit, mà dreta
   M25.742 Osteòfit, mà esquerra
   M25.749 Osteòfit, mà no especificada
  M25.75 Osteòfit, maluc
   M25.751 Osteòfit, maluc dret
   M25.752 Osteòfit, maluc esquerre
   M25.759 Osteòfit, maluc no especificat
  M25.76 Osteòfit, genoll
   M25.761 Osteòfit, genoll dret
   M25.762 Osteòfit, genoll esquerre
   M25.769 Osteòfit, genoll no especificat
  M25.77 Osteòfit, turmell i peu
   M25.771 Osteòfit, turmell dret
   M25.772 Osteòfit, turmell esquerre
   M25.773 Osteòfit, turmell no especificat
   M25.774 Osteòfit, peu dret
   M25.775 Osteòfit, peu esquerre
   M25.776 Osteòfit, peu no especificat
  M25.78 Osteòfit, vèrtebres
 M25.8 Altres trastorns articulars especificats
  M25.80 Altres trastorns articulars especificats, articulació no especificada
  M25.81 Altres trastorns articulars especificats, espatlla
   M25.811 Altres trastorns articulars especificats, espatlla dreta
   M25.812 Altres trastorns articulars especificats, espatlla esquerra
   M25.819 Altres trastorns articulars especificats, espatlla no especificada
  M25.82 Altres trastorns articulars especificats, colze
   M25.821 Altres trastorns articulars especificats, colze dret
   M25.822 Altres trastorns articulars especificats, colze esquerre
   M25.829 Altres trastorns articulars especificats, colze no especificat
  M25.83 Altres trastorns articulars especificats, canell
   M25.831 Altres trastorns articulars especificats, canell dret
   M25.832 Altres trastorns articulars especificats, canell esquerre
   M25.839 Altres trastorns articulars especificats, canell no especificat
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  M25.84 Altres trastorns articulars especificats, mà
   M25.841 Altres trastorns articulars especificats, mà dreta
   M25.842 Altres trastorns articulars especificats, mà esquerra
   M25.849 Altres trastorns articulars especificats, mà no especificada
  M25.85 Altres trastorns articulars especificats, maluc
   M25.851 Altres trastorns articulars especificats, maluc dret
   M25.852 Altres trastorns articulars especificats, maluc esquerre
   M25.859 Altres trastorns articulars especificats, maluc no especificat
  M25.86 Altres trastorns articulars especificats, genoll
   M25.861 Altres trastorns articulars especificats, genoll dret
   M25.862 Altres trastorns articulars especificats, genoll esquerre
   M25.869 Altres trastorns articulars especificats, genoll no especificat
  M25.87 Altres trastorns articulars especificats, turmell i peu
   M25.871 Altres trastorns articulars especificats, turmell i peu drets
   M25.872 Altres trastorns articulars especificats, turmell i peu esquerres
   M25.879 Altres trastorns articulars especificats, turmell i peu no especificats
 M25.9 Trastorn articular no especificat
Anomalies dentofacials, incloent maloclusió, i altres trastorns del maxil·lar (M26-M27)
Exclou 1: atròfia o hipertròfia hemifacials (Q67.4)

hiperplàsia o hipoplàsia condílies unilaterals (M27.8)
M26 Anomalies dentofacials, incloent maloclusió
 M26.0 Anomalies principals de la grandària dels maxil·lars

  Exclou 1: acromegàlia (E22.0)
síndrome de Robin (Q87.0)

  M26.00 Anomalia de la grandària dels maxil·lars no especificada
  M26.01 Hiperplàsia maxil·lar
  M26.02 Hipoplàsia maxil·lar
  M26.03 Hiperplàsia mandibular
  M26.04 Hipoplàsia mandibular
  M26.05 Macrogènia
  M26.06 Microgènia
  M26.07 Tuberositat excessiva de maxil·lar
   Tuberositat maxil·lar completa
  M26.09 Altres tipus especificats d'anomalia de la grandària dels maxil·lars
 M26.1 Anomalies de relació entre els maxil·lars i la base del crani
  M26.10 Anomalia no especificada de relació entre els maxil·lars i la base del crani
  M26.11 Asimetria maxil·lar
  M26.12 Altres tipus d'asimetria dels maxil·lars

  M26.19 Altres tipus especificats d'anomalia de la relació entre els maxil·lars i la base del
crani

 M26.2 Anomalies de relació entre els arcs dentals
  M26.20 Anomalia no especificada de relació entre els arcs dentals
  M26.21 Maloclusió, classe d'angle
   M26.211 Maloclusió, classe I d'angle
    Neutrooclusió
   M26.212 Maloclusió, classe II d'angle

    Distoclusió, divisió I
Distoclusió, divisió II

   M26.213 Maloclusió, classe III d'angle
    Mesiooclusió
   M26.219 Maloclusió, classe d'angle no especificada
  M26.22 Relació oclusiva oberta
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   M26.220 Relació oclusiva oberta anterior
    Oclusió oberta anterior
   M26.221 Relació oclusiva oberta posterior
    Oclusió oberta posterior
  M26.23 Superposició horitzontal excessiva
   
  M26.24 Articulació oposada
   Oclusió encreuada (anterior) (posterior)
  M26.25 Anomalies de la distància entre els arcs dentals
  M26.29 Altres tipus d'anomalia de relació entre els arcs dentals

   

Desviació de la línia del mig de l'arc dental
Sobreoclusió (excessiva) profunda
Sobreoclusió (excessiva) horitzontal
Sobreoclusió (excessiva) vertical
Oclusió lingual posterior de les dents mandibulars

 M26.3 Anomalies de la posició dental amb erupció dental completa
  Exclou 2: dents encastades i impactades (K01.-)
  M26.30 Anomalia no especificada de la posició dental amb erupció dental completa

   
Separació anòmala de les dents amb erupció dental completa NE
Desplaçament de les dents amb erupció dental completa NE
Transposició de les dents amb erupció dental completa NE

  M26.31 Apinyament dental amb erupció dental completa
  M26.32 Separació dental excessiva amb erupció dental completa
   Diastema de les dents amb erupció dental completa NE
  M26.33 Desplaçament horitzontal de les dents amb erupció dental completa

   Dent inclinada
Inclinació de dent amb erupció dental completa

  M26.34 Desplaçament vertical de les dents amb erupció dental completa

   
Dent extrudida
Infraerupció dental
Supraerupció dental

  M26.35 Rotació de les dents amb erupció dental completa
  M26.36 Distància interoclusiva insuficient de les dents amb erupció dental completa (vora)
   Falta de dimensió vertical intermaxil·lar adequada amb erupció dental completa
  M26.37 Distància interoclusiva excessiva de les dents amb erupció dental completa

   Dimensió vertical intermaxil·lar excessiva amb erupció dental completa
Pèrdua de la dimensió vertical oclusiva amb erupció dental completa

  M26.39 Altres tipus d'anomalia de la posició de les dents amb erupció dental completa
 M26.4 Maloclusió no especificada
 M26.5 Anomalies funcionals dentofacials

  Exclou 1: bruxisme (F45.8)
carrisqueig de dents NE (F45.8)

  M26.50 Anomalies funcionals dentofacials no especificades
  M26.51 Tancament anòmal de mandíbula
  M26.52 Amplitud del moviment mandibular limitada
  M26.53 Desviament en l'obertura i tancament de la mandíbula
  M26.54 Guia anterior insuficient
   Guia oclusiva anterior insuficient
  M26.55 Discrepància de l'intercuspidació màxima amb l'oclusió central
   Exclou 1: oclusió central NE (M26.59)
  M26.56 Interferència del costat que no treballa
   Interferència del costat en equilibri
  M26.57 Manca de suport oclusiu posterior
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  M26.59 Altres tipus d'anomalia funcional dentofacial

   

Oclusió central (dental) NE
Maloclusió causada per deglució anòmala
Maloclusió causada per respiració per la boca
Maloclusió causada per vicis de llengua, llavi o dits de la mà

 M26.6 Trastorns de l'articulació temporomandibular

  Exclou 2: esquinç actual de l'articulació temporomandibular (S03.4)
luxació actual de l'articulació temporomandibular (S03.0)

  M26.60 Trastorn no especificat de l'articulació temporomandibular
   M26.601 Trastorn no especificat, articulació temporomandibular dreta
   M26.602 Trastorn no especificat, articulació temporomandibular esquerra
   M26.603 Trastorn no especificat, articulació temporomandibular, bilateral
   M26.609 Trastorn no especificat, articulació temporomandibular no especificada
    Trastorn de l'articulació temporomandibular NE
  M26.61 Adherències i anquilosi de l'articulació temporomandibular
   M26.611 Adherències i anquilosi, articulació temporomandibular dreta
   M26.612 Adherències i anquilosi, articulació temporomandibular esquerra
   M26.613 Adherències i anquilosi, articulació temporomandibular, bilateral

   M26.619 Adherències i anquilosi, articulació temporomandibular no
especificada

  M26.62 Artràlgia de l'articulació temporomandibular
   M26.621 Artràlgia, articulació temporomandibular dreta
   M26.622 Artràlgia, articulació temporomandibular esquerra
   M26.623 Artràlgia, articulació temporomandibular, bilateral
   M26.629 Artràlgia, articulació temporomandibular no especificada
  M26.63 Trastorn del disc articular de l'articulació temporomandibular
   M26.631 Trastorn del disc articular, articulació temporomandibular dreta
   M26.632 Trastorn del disc articular, articulació temporomandibular esquerra
   M26.633 Trastorn del disc articular, articulació temporomandibular, bilateral

   M26.639 Trastorn del disc articular, articulació temporomandibular no
especificada

  M26.64 Artritis de l'articulació temporomandibular
   M26.641 Artritis, articulació temporomandibular dreta
   M26.642 Artritis, articulació temporomandibular esquerra
   M26.643 Artritis, articulació temporomandibular, bilateral
   M26.649 Artritis, articulació temporomandibular no especificada
  M26.65 Artropatia de l'articulació temporomandibular
   M26.651 Artropatia, articulació temporomandibular dreta
   M26.652 Artropatia, articulació temporomandibular esquerra
   M26.653 Artropatia, articulació temporomandibular, bilateral
   M26.659 Artropatia, articulació temporomandibular no especificada
  M26.69 Altres trastorns especificats de l'articulació temporomandibular
 M26.7 Anomalies dentoalveolars
  M26.70 Anomalia alveolar no especificada
  M26.71 Hiperplàsia alveolar maxil·lar
  M26.72 Hiperplàsia alveolar mandibular
  M26.73 Hipoplàsia alveolar maxil·lar
  M26.74 Hipoplàsia alveolar mandibular
  M26.79 Altres tipus especificats d'anomalia alveolar
 M26.8 Altres tipus d'anomalia dentofacial
  M26.81 Intromissió anterior de teixits tous
   Intromissió anterior de teixits tous a les dents
  M26.82 Intromissió posterior de teixits tous
   Intromissió posterior de teixits tous a les dents
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  M26.89 Altres tipus d'anomalia dentofacial
 M26.9 Anomalia dentofacial no especificada
M27 Altres malalties de maxil·lars
 M27.0 Trastorns de desenvolupament dels maxil·lars

  

Quist ossi latent de maxil·lar
Quist de Stafne
Tor mandibular
Tor palatí

 M27.1 Granuloma de cèl·lules gegants central
  Granuloma de cèl·lules gegants NE

  Exclou 1: granuloma de cèl·lules gegants perifèric (K06.8)
 M27.2 Afeccions inflamatòries de maxil·lars

  

Osteïtis de maxil·lar
Osteomielitis (neonatal) de maxil·lar
Osteoradionecrosi de maxil·lar
Periostitis de maxil·lar
Segrest d'os maxil·lar

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (W88-W90, X39.0) per a identificar la radiació, si són induïdes per radiació

  Exclou 2: osteonecrosi de maxil·lar causada per fàrmacs (M87.180)
 M27.3 Alveolitis de maxil·lars

  Osteïtis alveolar
Alvèol dental sec

 M27.4 Altres quists i quists no especificats de maxil·lar

  
Exclou 1: quist de la regió oral (K09.-)

quist de Stafne (M27.0)
quist ossi latent de maxil·lar (M27.0)

  M27.40 Quist no especificat de maxil·lar
   Quist de maxil·lar NE
  M27.49 Altres tipus de quist de maxil·lar

   
Quist aneurismal de maxil·lar
Quist hemorràgic de maxil·lar
Quist traumàtic de maxil·lar

 M27.5 Malaltia periradicular associada amb tractament endodòntic anterior
  M27.51 Perforació de l'espai del conducte radicular causada per tractament endodòntic
  M27.52 Farciment endodòntic excessiu
  M27.53 Farciment endodòntic insuficient
  M27.59 Altres malalties periradiculars associades amb tractament endodòntic anterior
 M27.6 Fallida en implant dental intraossi
  M27.61 Fallida en osteointegració d'implant dental

   

Complicacions hemorràgiques de col·locació d'implant dental
Fallida iatrogènica en l'osteointegració d'implant dental
Fallida en l'osteointegració d'implant dental a causa de complicacions de malaltia
sistèmica
Fallida en l'osteointegració d'implant dental a causa de baixa qualitat òssia
Fallida en la preintegració d'implant dental NE
Fallida en la preosteointegració d'implant dental

  M27.62 Fallida biològica en postosteointegració d'implant dental

   

Fallida en l'implant dental per manca d'adherència gingival
Fallida en l'implant dental per traumatisme oclusiu (causada per una pròtesi mal
dissenyada)
Fallida en l'implant dental a causa d'hàbits parafuncionals
Fallida en l'implant dental a causa d'infecció periodòntica (periimplantitis)
Fallida en l'implant dental a causa de mala higiene oral
Fallida iatrogènica en la postosteointegració d'implant dental
Fallida en la postosteointegració d'implant dental a causa de complicacions de malaltia
sistèmica
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  M27.63 Fallida mecànica en postosteointegració d'implant dental

   Fallida en la pròtesi dental que causa pèrdua d'implant dental
Fractura d'implant dental

   

Exclou 2: dent fracturada (S02.5)
fissura dental (K03.81)
material de restauració dental fracturat, amb pèrdua de material
(K08.531)
material de restauració dental fracturat, sense pèrdua de material
(K08.530)

  M27.69 Altres fallides en implant dental intraossi
   Fallida en l'implant dental NE
 M27.8 Altres malalties especificades de maxil·lars

  

Querubisme
Exostosi
Displàsia fibrosa
Hiperplàsia condília unilateral
Hipoplàsia condília unilateral

  Exclou 1: dolor maxil·lar (R68.84)
 M27.9 Malaltia de maxil·lars no especificada
Trastorns sistèmics del teixit connectiu (M30-M36)
Inclou: malaltia (vascular) del col·lagen NE

malaltia (vascular) del col·lagen sistèmica
malaltia autoimmunitària NE
malaltia autoimmunitària sistèmica

Exclou 1: malaltia autoimmunitària, òrgan únic o tipus cel·lular únic —codifiqueu la categoria de l'afecció corresponent
M30 Poliarteritis nodosa i afeccions relacionades
 Exclou 1: poliarteritis microscòpica (M31.7)
 M30.0 Poliarteritis nodosa
 M30.1 Poliarteritis amb afectació pulmonar [Churg-Strauss]

  Angiïtis granulomatosa al·lèrgica
Granulomatosi eosinofílica amb poliangiïtis [GEPA]

 M30.2 Poliarteritis juvenil
 M30.3 Síndrome limfoadenopàtica mucocutània [Kawasaki]
 M30.8 Altres afeccions relacionades amb la poliarteritis nodosa
  Síndrome poliangiítica de superposició
M31 Altres tipus de vasculopatia necrosant
 M31.0 Angiïtis d'hipersensibilitat
  Síndrome de Goodpasture
 M31.1 Microangiopatia trombòtica
  Púrpura trombocitopènica trombòtica
 M31.2 Granuloma letal de la línia mediana
 M31.3 Granulomatosi de Wegener

  Granulomatosi amb poliangiïtis
Granulomatosi respiratòria necrosant

  M31.30 Granulomatosi de Wegener, sense afectació renal
   Granulomatosi de Wegener NE
  M31.31 Granulomatosi de Wegener, amb afectació renal
 M31.4 Síndrome de l'arc de l'aorta [Takayasu]
 M31.5 Arteritis de cèl·lules gegants amb polimiàlgia reumàtica
 M31.6 Altres tipus d'arteritis de cèl·lules gegants
 M31.7 Poliangiïtis microscòpica
  Poliarteritis microscòpica

  Exclou 1: poliarteritis nodosa (M30.0)
 M31.8 Altres tipus especificats de vasculopatia necrosant

  Vasculitis hipocomplementèmica
Vasculitis sèptica

 M31.9 Vasculopatia necrosant no especificada
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M32 Lupus eritematós sistèmic [LES]
 Exclou 1: lupus eritematós (discoide) (NE) (L93.0)
 M32.0 Lupus eritematós sistèmic induït per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 M32.1 Lupus eritematós sistèmic amb afectació d'òrgans, sistemes o aparells
  M32.10 Lupus eritematós sistèmic, afectació d'òrgans, sistemes o aparells no especificada
  M32.11 Endocarditis en lupus eritematós sistèmic
   malaltia de Libman-Sacks
  M32.12 Pericarditis en lupus eritematós sistèmic
   Pericarditis lúpica
  M32.13 Afectació pulmonar en lupus eritematós sistèmic
   Embassament pleural causat per lupus eritematós sistèmic
  M32.14 Glomerulopatia en lupus eritematós sistèmic
   Malaltia renal lúpica NE
  M32.15 Nefropatia tubulointersticial en lupus eritematós sistèmic
  M32.19 Altres afectacions d'òrgans, sistemes o aparells en lupus eritematós sistèmic
 M32.8 Altres formes de lupus eritematós sistèmic
 M32.9 Lupus eritematós sistèmic no especificat

  
LES NE
Lupus eritematós sistèmic NE
Lupus eritematós sistèmic sense afectació d'òrgan

M33 Dermatopolimiositis
 M33.0 Dermatomiositis juvenil
  M33.00 Dermatomiositis juvenil, afectació d'òrgan no especificada
  M33.01 Dermatomiositis juvenil, amb afectació respiratòria
  M33.02 Dermatomiositis juvenil, amb miopatia
  M33.03 Dermatomiositis juvenil, sense miopatia
  M33.09 Dermatomiositis juvenil, amb afectació d'un altre òrgan
 M33.1 Altres tipus de dermatomiositis
  Dermatomiositis de l'adult
  M33.10 Altres tipus de dermatomiositis, afectació d'òrgan no especificada
  M33.11 Altres tipus de dermatomiositis, amb afectació respiratòria
  M33.12 Altres tipus de dermatomiositis, amb miopatia
  M33.13 Altres tipus de dermatomiositis, sense miopatia
   Dermatomiositis NE
  M33.19 Altres tipus de dermatomiositis, amb afectació d'un altre òrgan
 M33.2 Polimiositis
  M33.20 Polimiositis, afectació d'òrgan no especificada
  M33.21 Polimiositis, amb afectació respiratòria
  M33.22 Polimiositis, amb miopatia
  M33.29 Polimiositis, amb afectació d'un altre òrgan
 M33.9 Dermatopolimiositis no especificada
  M33.90 Dermatopolimiositis no especificada, afectació d'òrgan no especificada
  M33.91 Dermatopolimiositis no especificada, amb afectació respiratòria
  M33.92 Dermatopolimiositis no especificada, amb miopatia
  M33.93 Dermatopolimiositis no especificada, sense miopatia
  M33.99 Dermatopolimiositis no especificada, amb afectació d'un altre òrgan
M34 Esclerosi sistèmica [esclerodèrmia]

 Exclou 1: esclerodèrmia circumscrita (L94.0)
esclerodèrmia neonatal (P83.88)

 M34.0 Esclerosi sistèmica progressiva
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 M34.1 Síndrome de CREST
  Combinació de calcinosi, fenomen de Raynaud, disfunció esofàgica, esclerodactília i telangièctasi
 M34.2 Esclerosi sistèmica induïda per fàrmacs i substàncies químiques

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 M34.8 Altres formes d'esclerosi sistèmica
  M34.81 Esclerosi sistèmica, amb afectació pulmonar
  M34.82 Esclerosi sistèmica, amb miopatia
  M34.83 Esclerosi sistèmica, amb polineuropatia
  M34.89 Altres tipus d'esclerosi sistèmica
 M34.9 Esclerosi sistèmica no especificada
M35 Altres afectacions sistèmiques del teixit connectiu
 Exclou 1: col·lagenosi reactiva perforant (L87.1)
 M35.0 Síndrome seca [Sjögren]
  M35.00 Síndrome seca, no especificada
  M35.01 Síndrome seca, amb queratoconjuntivitis
  M35.02 Síndrome seca, amb afectació pulmonar
  M35.03 Síndrome seca, amb miopatia
  M35.04 Síndrome seca, amb nefropatia tubulointersticial
   Acidosi tubular renal en síndrome seca
  M35.09 Síndrome seca, amb afectació d'un altre òrgan
 M35.1 Altres síndromes de superposició
  Malaltia mixta del teixit connectiu

  Exclou 1: síndrome poliangiítica de superposició (M30.8)
 M35.2 malaltia de Behçet
 M35.3 Polimiàlgia reumàtica
  Exclou 1: polimiàlgia reumàtica amb arteritis de cèl·lules gegants (M31.5)
 M35.4 Fasciïtis difusa (eosinofílica)
 M35.5 Fibroesclerosi multifocal
 M35.6 Panniculitis recidivant [Weber-Christian]

  Exclou 1: panniculitis lúpica (L93.2)
panniculitis NE (M79.3-)

 M35.7 Laxitud articular
  Laxitud lligamentosa hereditària

  Exclou 1: laxitud lligamentosa NE (M24.2-)
síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-)

 M35.8 Altres afectacions sistèmiques especificades del teixit connectiu
  M35.81 Síndrome inflamatòria multisistèmica

   

SIM-A
Síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica
Síndrome inflamatòria multisistèmica en infants
Síndrome inflamatòria multisistèmica en adults
SIMP
SIM-C

   Codifiqueu
primer:

si escau, COVID-19 (U07.1)
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Codifiqueu
també:

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

   

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per:
antecedents personals de COVID-19 (Z86.16)
COVID-19 persistent (U09.9)
exposició a la infecció per COVID-19 o SARS-CoV-2 (Z20.822)

  M35.89 Altres afectacions sistèmiques especificades del teixit connectiu
 M35.9 Afectació sistèmica del teixit connectiu no especificada

  Malaltia autoimmunitària (sistèmica) NE
Malaltia (vascular) del col·lagen NE

M36 Trastorns sistèmics del teixit connectiu en malalties classificades en un altre lloc
 Exclou 2: artropaties en malalties classificades en un altre lloc (M14.-)
 M36.0 Dermatomiositis en malaltia neoplàstica

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent (C00-D49)

 M36.1 Artropatia en malaltia neoplàstica

  

Codifiqueu
primer:

la neoplàsia subjacent, com ara:
histiocitosi maligna (C96.A)
leucèmia (C91-C95)
mieloma múltiple (C90.0)

 M36.2 Artropatia hemofílica
  Hemartrosi en artropatia hemofílica

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amb defecte vascular (D68.0)
deficiència de factor IX (D67)
deficiència de factor VIII (D66)
hemofília (clàssica) (D66)
hemofília B (D67)
hemofília C (D68.1)

 M36.3 Artropatia en altres trastorns sanguinis
 M36.4 Artropatia en reaccions d'hipersensibilitat classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
malaltia del sèrum (T80.6-)
púrpura de Henoch (-Schönlein) (D69.0)

 M36.8 Trastorns sistèmics del teixit connectiu en altres malalties classificades en un altre lloc

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
alcaptonúria (E70.2)
hipogammaglobulinèmia (D80.-)
ocrònosi (E70.2)

Dorsopaties deformants (M40-M43)
M40 Cifosi i lordosi

 
Exclou 1: cifoescoliosi (M41.-)

cifosi i lordosi congènites (Q76.4)
cifosi i lordosi postprocedimentals (M96.-)

 M40.0 Cifosi postural
  Exclou 1: osteocondrosi de columna vertebral (M42.-)
  M40.00 Cifosi postural, localització no especificada
  M40.03 Cifosi postural, regió cervicodorsal
  M40.04 Cifosi postural, regió dorsal
  M40.05 Cifosi postural, regió dorsolumbar
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 M40.1 Altres tipus de cifosi secundària
  M40.10 Altres tipus de cifosi secundària, localització no especificada
  M40.12 Altres tipus de cifosi secundària, regió cervical
  M40.13 Altres tipus de cifosi secundària, regió cervicodorsal
  M40.14 Altres tipus de cifosi secundària, regió dorsal
  M40.15 Altres tipus de cifosi secundària, regió dorsolumbar
 M40.2 Altres cifosis i cifosis no especificades
  M40.20 Cifosi no especificada
   M40.202 Cifosi no especificada, regió cervical
   M40.203 Cifosi no especificada, regió cervicodorsal
   M40.204 Cifosi no especificada, regió dorsal
   M40.205 Cifosi no especificada, regió dorsolumbar
   M40.209 Cifosi no especificada, localització no especificada
  M40.29 Altres tipus de cifosi
   M40.292 Altres tipus de cifosi, regió cervical
   M40.293 Altres tipus de cifosi, regió cervicodorsal
   M40.294 Altres tipus de cifosi, regió dorsal
   M40.295 Altres tipus de cifosi, regió dorsolumbar
   M40.299 Altres tipus de cifosi, localització no especificada
 M40.3 Lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica
  M40.30 Lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica, localització no especificada
  M40.35 Lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica, regió dorsolumbar
  M40.36 Lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica, regió lumbar
  M40.37 Lordosi lumbar posterior a una intervenció quirúrgica, regió lumbosacra
 M40.4 Lordosi postural
  Lordosi adquirida
  M40.40 Lordosi postural, localització no especificada
  M40.45 Lordosi postural, regió dorsolumbar
  M40.46 Lordosi postural, regió lumbar
  M40.47 Lordosi postural, regió lumbosacra
 M40.5 Lordosi no especificada
  M40.50 Lordosi no especificada, localització no especificada
  M40.55 Lordosi no especificada, regió dorsolumbar
  M40.56 Lordosi no especificada, regió lumbar
  M40.57 Lordosi no especificada, regió lumbosacra
M41 Escoliosi
 Inclou: cifoescoliosi

 

Exclou 1: cardiopatia cifosecoliòtica (I27.1)
escoliosi congènita causada per malformació òssia (Q76.3)
escoliosi congènita NE (Q67.5)
escoliosi congènita postural (Q67.5)
escoliosi postprocedimental (M96.-)

 M41.0 Escoliosi idiopàtica infantil
  M41.00 Escoliosi idiopàtica infantil, localització no especificada
  M41.02 Escoliosi idiopàtica infantil, regió cervical
  M41.03 Escoliosi idiopàtica infantil, regió cervicodorsal
  M41.04 Escoliosi idiopàtica infantil, regió dorsal
  M41.05 Escoliosi idiopàtica infantil, regió dorsolumbar
  M41.06 Escoliosi idiopàtica infantil, regió lumbar
  M41.07 Escoliosi idiopàtica infantil, regió lumbosacra
  M41.08 Escoliosi idiopàtica infantil, regió sacra i sacrococcigeal
 M41.1 Escoliosi idiopàtica juvenil i de l'adolescent
  M41.11 Escoliosi idiopàtica juvenil
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   M41.112 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió cervical
   M41.113 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió cervicodorsal
   M41.114 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió dorsal
   M41.115 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió dorsolumbar
   M41.116 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió lumbar
   M41.117 Escoliosi idiopàtica juvenil, regió lumbosacra
   M41.119 Escoliosi idiopàtica juvenil, localització no especificada
  M41.12 Escoliosi de l'adolescent
   M41.122 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió cervical
   M41.123 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió cervicodorsal
   M41.124 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió dorsal
   M41.125 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió dorsolumbar
   M41.126 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió lumbar
   M41.127 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, regió lumbosacra
   M41.129 Escoliosi idiopàtica de l'adolescent, localització no especificada
 M41.2 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica
  M41.20 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, localització no especificada
  M41.22 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió cervical
  M41.23 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió cervicodorsal
  M41.24 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió dorsal
  M41.25 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió dorsolumbar
  M41.26 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió lumbar
  M41.27 Altres tipus d'escoliosi idiopàtica, regió lumbosacra
 M41.3 Escoliosi toracogènica
  M41.30 Escoliosi toracogènica, localització no especificada
  M41.34 Escoliosi toracogènica, regió dorsal
  M41.35 Escoliosi toracogènica, regió dorsolumbar
 M41.4 Escoliosi neuromuscular
  Escoliosi secundària a paràlisi cerebral, atàxia de Friedreich, poliomielitis i altres trastorns mioneurals

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  M41.40 Escoliosi neuromuscular, localització no especificada
  M41.41 Escoliosi neuromuscular, regió occipitoatlantoaxial
  M41.42 Escoliosi neuromuscular, regió cervical
  M41.43 Escoliosi neuromuscular, regió cervicodorsal
  M41.44 Escoliosi neuromuscular, regió dorsal
  M41.45 Escoliosi neuromuscular, regió dorsolumbar
  M41.46 Escoliosi neuromuscular, regió lumbar
  M41.47 Escoliosi neuromuscular, regió lumbosacra
 M41.5 Altres tipus d'escoliosi secundària
  M41.50 Altres tipus d'escoliosi secundària, localització no especificada
  M41.52 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió cervical
  M41.53 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió cervicodorsal
  M41.54 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió dorsal
  M41.55 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió dorsolumbar
  M41.56 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió lumbar
  M41.57 Altres tipus d'escoliosi secundària, regió lumbosacra
 M41.8 Altres formes d'escoliosi
  M41.80 Altres formes d'escoliosi, localització no especificada
  M41.82 Altres formes d'escoliosi, regió cervical
  M41.83 Altres formes d'escoliosi, regió cervicodorsal
  M41.84 Altres formes d'escoliosi, regió dorsal
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  M41.85 Altres formes d'escoliosi, regió dorsolumbar
  M41.86 Altres formes d'escoliosi, regió lumbar
  M41.87 Altres formes d'escoliosi, regió lumbosacra
 M41.9 Escoliosi no especificada
M42 Osteocondrosi de columna vertebral
 M42.0 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral

  Malaltia de Calvé
Malaltia de Scheuermann

  Exclou 1: cifosi postural (M40.0)
  M42.00 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, localització no especificada
  M42.01 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió occipitoatlantoaxial
  M42.02 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió cervical
  M42.03 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió cervicodorsal
  M42.04 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió dorsal
  M42.05 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió dorsolumbar
  M42.06 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió lumbar
  M42.07 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió lumbosacra
  M42.08 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, regió sacra i sacrococcigeal
  M42.09 Osteocondrosi juvenil de columna vertebral, localitzacions múltiples
 M42.1 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult
  M42.10 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, localització no especificada
  M42.11 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió occipitoatlantoaxial
  M42.12 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió cervical
  M42.13 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió cervicodorsal
  M42.14 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió dorsal
  M42.15 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió dorsolumbar
  M42.16 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió lumbar
  M42.17 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió lumbosacra
  M42.18 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, regió sacra i sacrococcigeal
  M42.19 Osteocondrosi de columna vertebral de l'adult, localitzacions múltiples
 M42.9 Osteocondrosi de columna vertebral no especificada
M43 Altres tipus de dorsopatia deformant

 

Exclou 1: curvatura de la columna vertebral en malaltia de Paget òssia [osteïtis deformant] (M88.-)
curvatura de la columna vertebral en osteoporosi (M80.-)
espina bífida oculta (Q76.0)
espondilòlisi i espondilolistesi congènites (Q76.2)
hemivèrtebra (Q76.3-Q76.4)
lumbarització i sacralització (Q76.4)
platiespondília (Q76.4)
síndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

 M43.0 Espondilòlisi

  Exclou 1: espondilòlisi congènita (Q76.2)
espondilolistesi (M43.1)

  M43.00 Espondilòlisi, localització no especificada
  M43.01 Espondilòlisi, regió occipitoatlantoaxial
  M43.02 Espondilòlisi, regió cervical
  M43.03 Espondilòlisi, regió cervicodorsal
  M43.04 Espondilòlisi, regió dorsal
  M43.05 Espondilòlisi, regió dorsolumbar
  M43.06 Espondilòlisi, regió lumbar
  M43.07 Espondilòlisi, regió lumbosacra
  M43.08 Espondilòlisi, regió sacra i sacrococcigeal
  M43.09 Espondilòlisi, localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M43.1 Espondilolistesi
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Exclou 1: espondilolistesi congènita (Q76.2)
traumàtica aguda de la regió lumbosacra (S33.1)
traumàtica aguda de localitzacions diferents de la lumbosacra —codifiqueu la
fractura i la vèrtebra segons regió

  M43.10 Espondilolistesi, localització no especificada
  M43.11 Espondilolistesi, regió occipitoatlantoaxial
  M43.12 Espondilolistesi, regió cervical
  M43.13 Espondilolistesi, regió cervicodorsal
  M43.14 Espondilolistesi, regió dorsal
  M43.15 Espondilolistesi, regió dorsolumbar
  M43.16 Espondilolistesi, regió lumbar
  M43.17 Espondilolistesi, regió lumbosacra
  M43.18 Espondilolistesi, regió sacra i sacrococcigeal
  M43.19 Espondilolistesi, localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M43.2 Fusió espinal
  Anquilosi d'articulació vertebral

  Exclou 1: espondilitis anquilosant (M45.0-)
fusió congènita de columna vertebral (Q76.4)

  Exclou 2: estat d'artròdesi (Z98.1)
pseudoartrosi posterior a fusió o artròdesi (M96.0)

  M43.20 Fusió espinal, localització no especificada
  M43.21 Fusió espinal, regió occipitoatlantoaxial
  M43.22 Fusió espinal, regió cervical
  M43.23 Fusió espinal, regió cervicodorsal
  M43.24 Fusió espinal, regió dorsal
  M43.25 Fusió espinal, regió dorsolumbar
  M43.26 Fusió espinal, regió lumbar
  M43.27 Fusió espinal, regió lumbosacra
  M43.28 Fusió espinal, regió sacra i sacrococcigeal
 M43.3 Luxació atlantoaxial recidivant amb mielopatia
 M43.4 Altres tipus de luxació atlantoaxial recidivant
 M43.5 Altres tipus de luxació vertebral recidivant
  Exclou 1: lesions biomecàniques NCAL (M99.-)
  M43.5X Altres tipus de luxació vertebral recidivant
   M43.5X2 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió cervical
   M43.5X3 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió cervicodorsal
   M43.5X4 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió dorsal
   M43.5X5 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió dorsolumbar
   M43.5X6 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió lumbar
   M43.5X7 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió lumbosacra
   M43.5X8 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, regió sacra i sacrococcigeal
   M43.5X9 Altres tipus de luxació vertebral recidivant, localització no especificada
 M43.6 Torticoli

  

Exclou 1: lesió actual —v. lesió de columna vertebral segons regió corporal
torticoli (esternomastoidal) congènit (Q68.0)
torticoli causat per lesió durant el part (P15.2)
torticoli espasmòdic (G24.3)
torticoli ocular (R29.891)
torticoli psicogènic (F45.8)

 M43.8 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant

  Exclou 2: cifosi i lordosi (M40.-)
escoliosi (M41.-)

  M43.8X Altres tipus especificats de dorsopatia deformant
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   M43.8X1 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió
occipitoatlantoaxial

   M43.8X2 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió cervical
   M43.8X3 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió cervicodorsal
   M43.8X4 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió dorsal
   M43.8X5 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió dorsolumbar
   M43.8X6 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió lumbar
   M43.8X7 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió lumbosacra

   M43.8X8 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, regió sacra i
sacrococcigeal

   M43.8X9 Altres tipus especificats de dorsopatia deformant, localització no
especificada

 M43.9 Dorsopatia deformant no especificada
  Curvatura de columna vertebral NE
Dorsopaties (M40-M54)
Espondilopaties (M45-M49)
M45 Espondilitis anquilosant
 Artritis reumatoide de columna vertebral

 Exclou 1: artropatia en malaltia de Reiter (M02.3-)
espondilitis (anquilosant) juvenil (M08.1)

 Exclou 2: malaltia de Behçet (M35.2)
 M45.0 Espondilitis anquilosant, localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M45.1 Espondilitis anquilosant, regió occipitoatlantoaxial
 M45.2 Espondilitis anquilosant, regió cervical
 M45.3 Espondilitis anquilosant, regió cervicodorsal
 M45.4 Espondilitis anquilosant, regió dorsal
 M45.5 Espondilitis anquilosant, regió dorsolumbar
 M45.6 Espondilitis anquilosant, regió lumbar
 M45.7 Espondilitis anquilosant, regió lumbosacra
 M45.8 Espondilitis anquilosant, regió sacra i sacrococcigeal
 M45.9 Espondilitis anquilosant, localitzacions no especificades de la columna vertebral
M46 Altres tipus d'espondilopatia inflamatòria
 M46.0 Entesopatia vertebral
  Trastorn de les insercions musculars o lligamentoses de la columna vertebral
  M46.00 Entesopatia vertebral, localització no especificada
  M46.01 Entesopatia vertebral, regió occipitoatlantoaxial
  M46.02 Entesopatia vertebral, regió cervical
  M46.03 Entesopatia vertebral, regió cervicodorsal
  M46.04 Entesopatia vertebral, regió dorsal
  M46.05 Entesopatia vertebral, regió dorsolumbar
  M46.06 Entesopatia vertebral, regió lumbar
  M46.07 Entesopatia vertebral, regió lumbosacra
  M46.08 Entesopatia vertebral, regió sacra i sacrococcigeal
  M46.09 Entesopatia vertebral, localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M46.1 Sacroiliïtis no classificada a cap altre lloc
 M46.2 Osteomielitis de vèrtebra
  M46.20 Osteomielitis de vèrtebra, localització no especificada
  M46.21 Osteomielitis de vèrtebra, regió occipitoatlantoaxial
  M46.22 Osteomielitis de vèrtebra, regió cervical
  M46.23 Osteomielitis de vèrtebra, regió cervicodorsal
  M46.24 Osteomielitis de vèrtebra, regió dorsal
  M46.25 Osteomielitis de vèrtebra, regió dorsolumbar
  M46.26 Osteomielitis de vèrtebra, regió lumbar
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  M46.27 Osteomielitis de vèrtebra, regió lumbosacra
  M46.28 Osteomielitis de vèrtebra, regió sacra i sacrococcigeal
 M46.3 Infecció de disc intervertebral (piògena)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  M46.30 Infecció de disc intervertebral (piògena), localització no especificada
  M46.31 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió occipitoatlantoaxial
  M46.32 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió cervical
  M46.33 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió cervicodorsal
  M46.34 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió dorsal
  M46.35 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió dorsolumbar
  M46.36 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió lumbar
  M46.37 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió lumbosacra
  M46.38 Infecció de disc intervertebral (piògena), regió sacra i sacrococcigeal

  M46.39 Infecció de disc intervertebral (piògena), localitzacions múltiples de la columna
vertebral

 M46.4 Discitis no especificada
  M46.40 Discitis no especificada, localització no especificada
  M46.41 Discitis no especificada, regió occipitoatlantoaxial
  M46.42 Discitis no especificada, regió cervical
  M46.43 Discitis no especificada, regió cervicodorsal
  M46.44 Discitis no especificada, regió dorsal
  M46.45 Discitis no especificada, regió dorsolumbar
  M46.46 Discitis no especificada, regió lumbar
  M46.47 Discitis no especificada, regió lumbosacra
  M46.48 Discitis no especificada, regió sacra i sacrococcigeal
  M46.49 Discitis no especificada, localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M46.5 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa
  M46.50 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, localització no especificada
  M46.51 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió occipitoatlantoaxial
  M46.52 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió cervical
  M46.53 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió cervicodorsal
  M46.54 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió dorsal
  M46.55 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió dorsolumbar
  M46.56 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió lumbar
  M46.57 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió lumbosacra
  M46.58 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, regió sacra i sacrococcigeal

  M46.59 Altres tipus d'espondilopatia infecciosa, localitzacions múltiples de la columna
vertebral

 M46.8 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria
  M46.80 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, localització no especificada
  M46.81 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió occipitoatlantoaxial
  M46.82 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió cervical
  M46.83 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió cervicodorsal
  M46.84 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió dorsal
  M46.85 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió dorsolumbar
  M46.86 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió lumbar
  M46.87 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió lumbosacra
  M46.88 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, regió sacra i sacrococcigeal

  M46.89 Altres tipus especificats d'espondilopatia inflamatòria, localitzacions múltiples de la
columna vertebral

 M46.9 Espondilopatia inflamatòria no especificada
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  M46.90 Espondilopatia inflamatòria no especificada, localització no especificada
  M46.91 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió occipitoatlantoaxial
  M46.92 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió cervical
  M46.93 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió cervicodorsal
  M46.94 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió dorsal
  M46.95 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió dorsolumbar
  M46.96 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió lumbar
  M46.97 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió lumbosacra
  M46.98 Espondilopatia inflamatòria no especificada, regió sacra i sacrococcigeal

  M46.99 Espondilopatia inflamatòria no especificada, localitzacions múltiples de la columna
vertebral

M47 Espondilosi

 Inclou: artrosi o artropatia de la columna vertebral
degeneració de facetes articulars

 M47.0 Síndromes de compressió de l'artèria espinal anterior i l'artèria vertebral
  M47.01 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior

   M47.011 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió
occipitoatlantoaxial

   M47.012 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió cervical

   M47.013 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió
cervicodorsal

   M47.014 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió dorsal

   M47.015 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió
dorsolumbar

   M47.016 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, regió lumbar

   M47.019 Síndrome de compressió de l'artèria espinal anterior, localització no
especificada

  M47.02 Síndrome de compressió de l'artèria vertebral

   M47.021 Síndrome de compressió de l'artèria vertebral, regió
occipitoatlantoaxial

   M47.022 Síndrome de compressió de l'artèria vertebral, regió cervical

   M47.029 Síndrome de compressió de l'artèria vertebral, localització no
especificada

 M47.1 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia
  Compressió espondilítica de la medul·la espinal

  Exclou 1: subluxació vertebral (M43.3-M43.5X9)
  M47.10 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, localització no especificada
  M47.11 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió occipitoatlantoaxial
  M47.12 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió cervical
  M47.13 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió cervicodorsal
  M47.14 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió dorsal
  M47.15 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió dorsolumbar
  M47.16 Altres tipus d'espondilosi amb mielopatia, regió lumbar
 M47.2 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia
  M47.20 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, localització no especificada
  M47.21 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió occipitoatlantoaxial
  M47.22 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió cervical
  M47.23 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió cervicodorsal
  M47.24 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió dorsal
  M47.25 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió dorsolumbar
  M47.26 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió lumbar
  M47.27 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió lumbosacra
  M47.28 Altres tipus d'espondilosi amb radiculopatia, regió sacra i sacrococcigeal
 M47.8 Altres tipus d'espondilosi
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  M47.81 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia

   M47.811 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió
occipitoatlantoaxial

   M47.812 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió cervical
   M47.813 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió cervicodorsal
   M47.814 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió dorsal
   M47.815 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió dorsolumbar
   M47.816 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió lumbar
   M47.817 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió lumbosacra

   M47.818 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, regió sacra i
sacrococcigeal

   M47.819 Espondilosi sense mielopatia ni radiculopatia, localització no
especificada

  M47.89 Altres tipus d'espondilosi
   M47.891 Altres tipus d'espondilosi, regió occipitoatlantoaxial
   M47.892 Altres tipus d'espondilosi, regió cervical
   M47.893 Altres tipus d'espondilosi, regió cervicodorsal
   M47.894 Altres tipus d'espondilosi, regió dorsal
   M47.895 Altres tipus d'espondilosi, regió dorsolumbar
   M47.896 Altres tipus d'espondilosi, regió lumbar
   M47.897 Altres tipus d'espondilosi, regió lumbosacra
   M47.898 Altres tipus d'espondilosi, regió sacra i sacrococcigeal
   M47.899 Altres tipus d'espondilosi, localització no especificada
 M47.9 Espondilosi no especificada
M48 Altres tipus d'espondilopatia
 M48.0 Estenosi vertebral
  Estenosi de columna vertebral caudal
  M48.00 Estenosi vertebral, localització no especificada
  M48.01 Estenosi vertebral, regió occipitoatlantoaxial
  M48.02 Estenosi vertebral, regió cervical
  M48.03 Estenosi vertebral, regió cervicodorsal
  M48.04 Estenosi vertebral, regió dorsal
  M48.05 Estenosi vertebral, regió dorsolumbar
  M48.06 Estenosi vertebral, regió lumbar
   M48.061 Estenosi vertebral, regió lumbar, sense claudicació neurogènica
    Estenosi vertebral, regió lumbar NE
   M48.062 Estenosi vertebral, regió lumbar, amb claudicació neurogènica
  M48.07 Estenosi vertebral, regió lumbosacra
  M48.08 Estenosi vertebral, regió sacra i sacrococcigeal
 M48.1 Hiperostosi anquilosant [Forestier]
  Hiperostosi vertebral idiopàtica difusa
  M48.10 Hiperostosi anquilosant [Forestier], localització no especificada
  M48.11 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió occipitoatlantoaxial
  M48.12 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió cervical
  M48.13 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió cervicodorsal
  M48.14 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió dorsal
  M48.15 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió dorsolumbar
  M48.16 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió lumbar
  M48.17 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió lumbosacra
  M48.18 Hiperostosi anquilosant [Forestier], regió sacra i sacrococcigeal
  M48.19 Hiperostosi anquilosant [Forestier], localitzacions múltiples de la columna vertebral
 M48.2 Artrosi interespinosa
  M48.20 Artrosi interespinosa, localització no especificada
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  M48.21 Artrosi interespinosa, regió occipitoatlantoaxial
  M48.22 Artrosi interespinosa, regió cervical
  M48.23 Artrosi interespinosa, regió cervicodorsal
  M48.24 Artrosi interespinosa, regió dorsal
  M48.25 Artrosi interespinosa, regió dorsolumbar
  M48.26 Artrosi interespinosa, regió lumbar
  M48.27 Artrosi interespinosa, regió lumbosacra
 M48.3 Espondilopatia traumàtica
  M48.30 Espondilopatia traumàtica, localització no especificada
  M48.31 Espondilopatia traumàtica, regió occipitoatlantoaxial
  M48.32 Espondilopatia traumàtica, regió cervical
  M48.33 Espondilopatia traumàtica, regió cervicodorsal
  M48.34 Espondilopatia traumàtica, regió dorsal
  M48.35 Espondilopatia traumàtica, regió dorsolumbar
  M48.36 Espondilopatia traumàtica, regió lumbar
  M48.37 Espondilopatia traumàtica, regió lumbosacra
  M48.38 Espondilopatia traumàtica, regió sacra i sacrococcigeal
 M48.4 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega
  

  

Exclou 1: fractura patològica de vèrtebra causada per altres diagnòstics (M84.68)
fractura patològica de vèrtebra causada per neoplàsia (M84.58)
fractura patològica de vèrtebra causada per osteoporosi (M80.-)
fractura patològica NE (M84.4-)
fractura traumàtica de vèrtebra (S12.0-S12.3-, S22.0-, S32.0-)

  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M48.4:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

  S - seqüela de fractura

  M48.40 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, localització no especificada
  M48.41 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió occipitoatlantoaxial
  M48.42 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió cervical
  M48.43 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió cervicodorsal
  M48.44 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió dorsal
  M48.45 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió dorsolumbar
  M48.46 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió lumbar
  M48.47 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió lumbosacra
  M48.48 Fractura de vèrtebra per sobrecàrrega, regió sacra i sacrococcigeal
 M48.5 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc

  
Aixafament vertebral NE
Vèrtebra cuneïforme NE
Fractura per compressió de vèrtebra NE

  

Exclou 1: fractura de vèrtebra per sobrecàrrega (M48.4)
fractura patològica de vèrtebra causada per altres diagnòstics (M84.68)
fractura patològica de vèrtebra causada per neoplàsia (M84.58)
fractura patològica de vèrtebra causada per osteoporosi (M80.-)
fractura patològica NE (M84.4-)
fractura traumàtica de vèrtebra (S12.-, S22.-, S32.-)
lesió actual —v. lesió de columna vertebral segons regió corporal

  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M48.5:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada
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  S - seqüela de fractura

  M48.50 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, localització no especificada
  M48.51 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió occipitoatlantoaxial
  M48.52 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió cervical
  M48.53 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió cervicodorsal
  M48.54 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió dorsal
  M48.55 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió dorsolumbar
  M48.56 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió lumbar
  M48.57 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió lumbosacra
  M48.58 Aixafament vertebral no classificat a cap altre lloc, regió sacra i sacrococcigeal
 M48.8 Altres tipus especificats d'espondilopatia
  Ossificació del lligament longitudinal posterior
  M48.8X Altres tipus especificats d'espondilopatia
   M48.8X1 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió occipitoatlantoaxial
   M48.8X2 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió cervical
   M48.8X3 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió cervicodorsal
   M48.8X4 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió dorsal
   M48.8X5 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió dorsolumbar
   M48.8X6 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió lumbar
   M48.8X7 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió lumbosacra
   M48.8X8 Altres tipus especificats d'espondilopatia, regió sacra i sacrococcigeal
   M48.8X9 Altres tipus especificats d'espondilopatia, localització no especificada
 M48.9 Espondilopatia no especificada
M49 Espondilopaties en malalties classificades en un altre lloc

 

Inclou: cifosi en malalties classificades en un altre lloc
curvatura de columna vertebral en malalties classificades en un altre lloc
deformitat de columna vertebral en malalties classificades en un altre lloc
escoliosi en malalties classificades en un altre lloc
espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
brucel·losi (A23.-)
infeccions enterobacterianes (A01-A04)
malaltia de Charcot-Marie-Tooth (G60.0)
osteïtis fibrosa quística (E21.0)

 

Exclou 1: artropaties enteropàtiques (M07.-)
curvatura de columna vertebral en tuberculosi [de Pott] (A18.01)
espondilitis [tabes dorsal] neuropàtica (A52.11)
espondilitis en sífilis (adquirida) (A52.77)
espondilitis gonocòccica (A54.41)
espondilitis per febre tifoide (A01.05)
espondilitis tuberculosa (A18.01)
espondilopatia neuropàtica en siringomièlia (G95.0)
espondilopatia neuropàtica en tabes dorsal (A52.11)
espondilopatia neuropàtica no sifilítica NCAL (G98.0)

 M49.8 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc

  M49.80 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, localització no
especificada

  M49.81 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió occipitoatlantoaxial
  M49.82 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió cervical
  M49.83 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió cervicodorsal
  M49.84 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió dorsal
  M49.85 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió dorsolumbar
  M49.86 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió lumbar
  M49.87 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió lumbosacra

  M49.88 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, regió sacra i
sacrococcigeal
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  M49.89 Espondilopatia en malalties classificades en un altre lloc, localitzacions múltiples
de la columna vertebral

Altres dorsopaties (M50-M54)
Exclou 1: discitis NE (M46.4-)

lesió actual —v. lesió de columna vertebral segons regió corporal
M50 Trastorns de disc cervical
 Nota: Codifiqueu el nivell més alt de trastorn

 Inclou: trastorns de disc cervicodorsal
trastorns de disc cervicodorsal amb cervicàlgia

 M50.0 Trastorn de disc cervical amb mielopatia
  M50.00 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, regió cervical no especificada
  M50.01 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, regió cervical superior

   Trastorn de disc C2-C3 amb mielopatia
Trastorn de disc C3-C4 amb mielopatia

  M50.02 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, regió mediocervical

   M50.020 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, regió mediocervical, nivell no
especificat

   M50.021 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, nivell C4-C5
    Trastorn de disc C4-C5 amb mielopatia
   M50.022 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, nivell C5-C6
    Trastorn de disc C5-C6 amb mielopatia
   M50.023 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, nivell C6-C7
    Trastorn de disc C6-C7 amb mielopatia
  M50.03 Trastorn de disc cervical amb mielopatia, regió cervicodorsal
   Trastorn de disc C7-D1 amb mielopatia
 M50.1 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia
  Exclou 2: radiculitis braquial NE (M54.13)
  M50.10 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, regió cervical no especificada
  M50.11 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, regió cervical superior

   

Trastorn de disc C2-C3 amb radiculopatia
Radiculopatia de C3 causada per trastorn de disc
Trastorn de disc C3-C4 amb radiculopatia
Radiculopatia de C4 causada per trastorn de disc

  M50.12 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, regió mediocervical
   M50.120 Trastorn de disc mediocervical, nivell no especificat
   M50.121 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, nivell C4-C5

    Radiculopatia de C5 causada per trastorn de disc
Trastorn de disc C4-C5 amb radiculopatia

   M50.122 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, nivell C5-C6

    Radiculopatia de C6 causada per trastorn de disc
Trastorn de disc C5-C6 amb radiculopatia

   M50.123 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, nivell C6-C7

    Radiculopatia de C7 causada per trastorn de disc
Trastorn de disc C6-C7 amb radiculopatia

  M50.13 Trastorn de disc cervical amb radiculopatia, regió cervicodorsal

   Trastorn de disc C7-D1 amb radiculopatia
Radiculopatia de C8 causada per trastorn de disc

 M50.2 Altres tipus de desplaçament de disc cervical
  M50.20 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, regió cervical no especificada
  M50.21 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, regió cervical superior

   Altres tipus de desplaçament de disc cervical C2-C3
Altres tipus de desplaçament de disc cervical C3-C4

  M50.22 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, regió mediocervical

   M50.220 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, regió mediocervical,
nivell no especificat
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   M50.222 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, nivell C5-C6
    Altres tipus de desplaçament de disc cervical C5-C6
   M50.223 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, nivell C6-C7
    Altres tipus de desplaçament de disc cervical C6-C7
  M50.23 Altres tipus de desplaçament de disc cervical, regió cervicodorsal
   Altres tipus de desplaçament de disc cervical C7-D1
 M50.3 Altres tipus de degeneració de disc cervical
  M50.30 Altres tipus de degeneració de disc cervical, regió cervical no especificada
  M50.31 Altres tipus de degeneració de disc cervical, regió cervical superior

   Altres tipus de degeneració de disc cervical C2-C3
Altres tipus de degeneració de disc cervical C3-C4

  M50.32 Altres tipus de degeneració de disc cervical, regió mediocervical

   M50.320 Altres tipus de degeneració de disc cervical, regió mediocervical, nivell
no especificat

   M50.321 Altres tipus de degeneració de disc cervical, nivell C4-C5
    Altres tipus de degeneració de disc cervical C4-C5
   M50.322 Altres tipus de degeneració de disc cervical, nivell C5-C6
    Altres tipus de degeneració de disc cervical C5-C6
   M50.323 Altres tipus de degeneració de disc cervical, nivell C6-C7
    Altres tipus de degeneració de disc cervical C6-C7
  M50.33 Altres tipus de degeneració de disc cervical, regió cervicodorsal
   Altres tipus de degeneració de disc cervical C7-D1
 M50.8 Altres trastorns de disc cervical
  M50.80 Altres trastorns de disc cervical, regió cervical no especificada
  M50.81 Altres trastorns de disc cervical, regió cervical superior

   Altres trastorns de disc cervical C2-C3
Altres trastorns de disc cervical C3-C4

  M50.82 Altres trastorns de disc cervical, regió mediocervical

   M50.820 Altres trastorns de disc cervical, regió mediocervical, nivell no
especificat

   M50.821 Altres trastorns de disc cervical, nivell C4-C5
    Altres trastorns de disc cervical C4-C5
   M50.822 Altres trastorns de disc cervical, nivell C5-C6
    Altres trastorns de disc cervical C5-C6
   M50.823 Altres trastorns de disc cervical, nivell C6-C7
    Altres trastorns de disc cervical C6-C7
  M50.83 Altres trastorns de disc cervical, regió cervicodorsal
   Altres trastorns de disc cervical C7-D1
 M50.9 Trastorn no especificat de disc cervical
  M50.90 Trastorn no especificat de disc cervical, regió cervical no especificada
  M50.91 Trastorn no especificat de disc cervical, regió cervical superior

   Trastorn no especificat de disc cervical C2-C3
Trastorn no especificat de disc cervical C3-C4

  M50.92 Trastorn no especificat de disc cervical, regió mediocervical

   M50.920 Trastorn no especificat de disc cervical, regió mediocervical, nivell no
especificat

   M50.921 Trastorn no especificat de disc cervical, nivell C4-C5
    Trastorn no especificat de disc cervical C4-C5
   M50.922 Trastorn no especificat de disc cervical, nivell C5-C6
    Trastorn no especificat de disc cervical C5-C6
   M50.923 Trastorn no especificat de disc cervical, nivell C6-C7
    Trastorn no especificat de disc cervical C6-C7
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M51 Trastorns de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre

 Exclou 2: trastorns de discos cervical i cervicodorsal (M50.-)
trastorns sacres i sacrococcigeals (M53.3)

 M51.0 Trastorns de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre amb mielopatia
  M51.04 Trastorns de disc intervertebral amb mielopatia, regió dorsal
  M51.05 Trastorns de disc intervertebral amb mielopatia, regió dorsolumbar
  M51.06 Trastorns de disc intervertebral amb mielopatia, regió lumbar
 M51.1 Trastorns de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre amb radiculopatia
  Ciàtica per trastorn de disc intervertebral

  Exclou 1: ciàtica NE (M54.3)
radiculitis lumbar NE (M54.16)

  M51.14 Trastorns de disc intervertebral amb radiculopatia, regió dorsal
  M51.15 Trastorns de disc intervertebral amb radiculopatia, regió dorsolumbar
  M51.16 Trastorns de disc intervertebral amb radiculopatia, regió lumbar
  M51.17 Trastorns de disc intervertebral amb radiculopatia, regió lumbosacra
 M51.2 Altres tipus de desplaçament de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre
  Lumbago per desplaçament de disc intervertebral
  M51.24 Altres tipus de desplaçament de disc intervertebral, regió dorsal
  M51.25 Altres tipus de desplaçament de disc intervertebral, regió dorsolumbar
  M51.26 Altres tipus de desplaçament de disc intervertebral, regió lumbar
  M51.27 Altres tipus de desplaçament de disc intervertebral, regió lumbosacra
 M51.3 Altres tipus de degeneració de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre
  M51.34 Altres tipus de degeneració de disc intervertebral, regió dorsal
  M51.35 Altres tipus de degeneració de disc intervertebral, regió dorsolumbar
  M51.36 Altres tipus de degeneració de disc intervertebral, regió lumbar
  M51.37 Altres tipus de degeneració de disc intervertebral, regió lumbosacra
 M51.4 Nodes de Schmorl
  M51.44 Nodes de Schmorl, regió dorsal
  M51.45 Nodes de Schmorl, regió dorsolumbar
  M51.46 Nodes de Schmorl, regió lumbar
  M51.47 Nodes de Schmorl, regió lumbosacra
 M51.8 Altres trastorns de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre
  M51.84 Altres trastorns de disc intervertebral, regió dorsal
  M51.85 Altres trastorns de disc intervertebral, regió dorsolumbar
  M51.86 Altres trastorns de disc intervertebral, regió lumbar
  M51.87 Altres trastorns de disc intervertebral, regió lumbosacra
 M51.9 Trastorn no especificat de disc intervertebral dorsal, dorsolumbar i lumbosacre
M53 Altres dorsopaties i dorsopaties no especificades, no classificades a cap altre lloc
 M53.0 Síndrome cervicocefàlica
  Síndrome simpàtica cervical posterior
 M53.1 Síndrome cervicobraquial

  Exclou 2: síndrome de l'obertura toràcica superior (G54.0)
trastorn de disc cervical (M50.-)

 M53.2 Inestabilitats vertebrals
  M53.2X Inestabilitats vertebrals
   M53.2X1 Inestabilitats vertebrals, regió occipitoatlantoaxial
   M53.2X2 Inestabilitats vertebrals, regió cervical
   M53.2X3 Inestabilitats vertebrals, regió cervicodorsal
   M53.2X4 Inestabilitats vertebrals, regió dorsal
   M53.2X5 Inestabilitats vertebrals, regió dorsolumbar
   M53.2X6 Inestabilitats vertebrals, regió lumbar
   M53.2X7 Inestabilitats vertebrals, regió lumbosacra
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   M53.2X8 Inestabilitats vertebrals, regió sacra i sacrococcigeal
   M53.2X9 Inestabilitats vertebrals, localització no especificada
 M53.3 Trastorns sacrococcigeals no classificats a cap altre lloc
  Coccigodínia
 M53.8 Altres tipus especificats de dorsopatia
  M53.80 Altres tipus especificats de dorsopatia, localització no especificada
  M53.81 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió occipitoatlantoaxial
  M53.82 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió cervical
  M53.83 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió cervicodorsal
  M53.84 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió dorsal
  M53.85 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió dorsolumbar
  M53.86 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió lumbar
  M53.87 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió lumbosacra
  M53.88 Altres tipus especificats de dorsopatia, regió sacra i sacrococcigeal
 M53.9 Dorsopatia no especificada
M54 Dorsàlgia
 Exclou 1: dorsàlgia psicogènica (F45.41)
 M54.0 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena

  
Exclou 1: panniculitis [Weber-Christian] recidivant (M35.6)

panniculitis lúpica (L93.2)
panniculitis NE (M79.3)

  M54.00 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, localització no especificada
  M54.01 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió occipitoatlantoaxial
  M54.02 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió cervical
  M54.03 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió cervicodorsal
  M54.04 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió dorsal
  M54.05 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió dorsolumbar
  M54.06 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió lumbar
  M54.07 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió lumbosacra
  M54.08 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, regió sacra i sacrococcigeal

  M54.09 Panniculitis que afecta les regions del coll i l'esquena, localitzacions múltiples de la
columna vertebral

 M54.1 Radiculopatia

  

Neuritis o radiculitis braquial NE
Neuritis o radiculitis lumbar NE
Neuritis o radiculitis lumbosacra NE
Neuritis o radiculitis dorsal NE
Radiculitis NE

  

Exclou 1: neuràlgia i neuritis NE (M79.2)
radiculopatia amb espondilosi (M47.2-)
radiculopatia amb trastorn de disc cervical (M50.1)
radiculopatia amb trastorn de disc lumbar i altres discos intervertebrals (M51.1-)

  M54.10 Radiculopatia, localització no especificada
  M54.11 Radiculopatia, regió occipitoatlantoaxial
  M54.12 Radiculopatia, regió cervical
  M54.13 Radiculopatia, regió cervicodorsal
  M54.14 Radiculopatia, regió dorsal
  M54.15 Radiculopatia, regió dorsolumbar
  M54.16 Radiculopatia, regió lumbar
  M54.17 Radiculopatia, regió lumbosacra
  M54.18 Radiculopatia, regió sacra i sacrococcigeal
 M54.2 Cervicàlgia
  Exclou 1: cervicàlgia causada per trastorn de disc intervertebral cervical (M50.-)
 M54.3 Ciàtica
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Exclou 1: ciàtica amb lumbago (M54.4-)

ciàtica per trastorn de disc intervertebral (M51.1-)
lesió de nervi ciàtic (G57.0)

  M54.30 Ciàtica, costat no especificat
  M54.31 Ciàtica, costat dret
  M54.32 Ciàtica, costat esquerre
 M54.4 Lumbago amb ciàtica
  Exclou 1: lumbago amb ciàtica per trastorn de disc intervertebral (M51.1-)
  M54.40 Lumbago amb ciàtica, costat no especificat
  M54.41 Lumbago amb ciàtica, costat dret
  M54.42 Lumbago amb ciàtica, costat esquerre
 M54.5 Lumbàlgia

  Dolor lumbar
Lumbago NE

  
Exclou 1: distensió lumbar (S39.012)

lumbago amb ciàtica (M54.4-)
lumbago causat per desplaçament de disc intervertebral (M51.2-)

 M54.6 Dolor de columna dorsal
  Exclou 1: dolor de la columna dorsal causat per trastorn de disc intervertebral (M51.-)
 M54.8 Altres tipus de dorsàlgia

  Exclou 1: dorsàlgia en la regió dorsal (M54.6)
lumbàlgia (M54.5)

  M54.81 Neuràlgia occipital
  M54.89 Altres tipus de dorsàlgia
 M54.9 Dorsàlgia no especificada

  Dolor d'esquena NE
Mal d'esquena NE

Trastorns dels músculs (M60-M63)
Exclou 1: dermatopolimiositis (M33.-)

distròfies musculars i miopaties (G71-G72)
miopatia en amiloïdosi (E85.-)
miopatia en artritis reumatoide (M05.32)
miopatia en esclerodèrmia (M34.-)
miopatia en lupus eritematós sistèmic (M32.-)
miopatia en poliarteritis nodosa (M30.0)
miopatia en síndrome de Sjögren (M35.03)

M60 Miositis
 Exclou 2: miositis per cossos d'inclusió [MCI] (G72.41)
 M60.0 Miositis infecciosa
  Piomiositis tropical

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  M60.00 Miositis infecciosa, localització no especificada

   M60.000 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat superior
dreta

    Miositis infecciosa, extremitat superior dreta NE

   M60.001 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat superior
esquerra

    Miositis infecciosa, extremitat superior esquerra NE

   M60.002 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat superior no
especificada

    Miositis infecciosa, extremitat superior NE

   M60.003 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat inferior
dreta

    Miositis infecciosa, extremitat inferior dreta NE

662



   M60.004 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat inferior
esquerra

    Miositis infecciosa, extremitat inferior esquerra NE

   M60.005 Miositis infecciosa, localització no especificada, extremitat inferior no
especificada

    Miositis infecciosa, extremitat inferior NE
   M60.009 Miositis infecciosa, localització no especificada
  M60.01 Miositis infecciosa, espatlla
   M60.011 Miositis infecciosa, espatlla dreta
   M60.012 Miositis infecciosa, espatlla esquerra
   M60.019 Miositis infecciosa, espatlla no especificada
  M60.02 Miositis infecciosa, braç
   M60.021 Miositis infecciosa, braç dret
   M60.022 Miositis infecciosa, braç esquerre
   M60.029 Miositis infecciosa, braç no especificat
  M60.03 Miositis infecciosa, avantbraç
   M60.031 Miositis infecciosa, avantbraç dret
   M60.032 Miositis infecciosa, avantbraç esquerre
   M60.039 Miositis infecciosa, avantbraç no especificat
  M60.04 Miositis infecciosa, mà i dits de la mà
   M60.041 Miositis infecciosa, mà dreta
   M60.042 Miositis infecciosa, mà esquerra
   M60.043 Miositis infecciosa, mà no especificada
   M60.044 Miositis infecciosa, dit de la mà dreta
   M60.045 Miositis infecciosa, dit de la mà esquerra
   M60.046 Miositis infecciosa, dit de mà no especificada
  M60.05 Miositis infecciosa, cuixa
   M60.051 Miositis infecciosa, cuixa dreta
   M60.052 Miositis infecciosa, cuixa esquerra
   M60.059 Miositis infecciosa, cuixa no especificada
  M60.06 Miositis infecciosa, cama
   M60.061 Miositis infecciosa, cama dreta
   M60.062 Miositis infecciosa, cama esquerra
   M60.069 Miositis infecciosa, cama no especificada
  M60.07 Miositis infecciosa, turmell, peu i dits del peu
   M60.070 Miositis infecciosa, turmell dret
   M60.071 Miositis infecciosa, turmell esquerre
   M60.072 Miositis infecciosa, turmell no especificat
   M60.073 Miositis infecciosa, peu dret
   M60.074 Miositis infecciosa, peu esquerre
   M60.075 Miositis infecciosa, peu no especificat
   M60.076 Miositis infecciosa, dit del peu dret
   M60.077 Miositis infecciosa, dit del peu esquerre
   M60.078 Miositis infecciosa, dit de peu no especificat
  M60.08 Miositis infecciosa, altres localitzacions
  M60.09 Miositis infecciosa, localitzacions múltiples
 M60.1 Miositis intersticial
  M60.10 Miositis intersticial, localització no especificada
  M60.11 Miositis intersticial, espatlla
   M60.111 Miositis intersticial, espatlla dreta
   M60.112 Miositis intersticial, espatlla esquerra
   M60.119 Miositis intersticial, espatlla no especificada
  M60.12 Miositis intersticial, braç
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   M60.121 Miositis intersticial, braç dret
   M60.122 Miositis intersticial, braç esquerre
   M60.129 Miositis intersticial, braç no especificat
  M60.13 Miositis intersticial, avantbraç
   M60.131 Miositis intersticial, avantbraç dret
   M60.132 Miositis intersticial, avantbraç esquerre
   M60.139 Miositis intersticial, avantbraç no especificat
  M60.14 Miositis intersticial, mà
   M60.141 Miositis intersticial, mà dreta
   M60.142 Miositis intersticial, mà esquerra
   M60.149 Miositis intersticial, mà no especificada
  M60.15 Miositis intersticial, cuixa
   M60.151 Miositis intersticial, cuixa dreta
   M60.152 Miositis intersticial, cuixa esquerra
   M60.159 Miositis intersticial, cuixa no especificada
  M60.16 Miositis intersticial, cama
   M60.161 Miositis intersticial, cama dreta
   M60.162 Miositis intersticial, cama esquerra
   M60.169 Miositis intersticial, cama no especificada
  M60.17 Miositis intersticial, turmell i peu
   M60.171 Miositis intersticial, turmell i peu drets
   M60.172 Miositis intersticial, turmell i peu esquerres
   M60.179 Miositis intersticial, turmell i peu no especificats
  M60.18 Miositis intersticial, altres localitzacions
  M60.19 Miositis intersticial, localitzacions múltiples
 M60.2 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de cos estrany retingut (Z18.-)

  Exclou 1: granuloma de cos estrany de la pell i el teixit subcutani (L92.3)

  M60.20 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc,
localització no especificada

  M60.21 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, espatlla

   M60.211 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, espatlla dreta

   M60.212 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, espatlla esquerra

   M60.219 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, espatlla no especificada

  M60.22 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, braç

   M60.221 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, braç dret

   M60.222 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, braç esquerre

   M60.229 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, braç no especificat

  M60.23 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, avantbraç

   M60.231 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, avantbraç dret

   M60.232 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, avantbraç esquerre

   M60.239 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, avantbraç no especificat

  M60.24 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, mà
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   M60.241 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, mà dreta

   M60.242 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, mà esquerra

   M60.249 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, mà no especificada

  M60.25 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, cuixa

   M60.251 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cuixa dreta

   M60.252 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cuixa esquerra

   M60.259 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cuixa no especificada

  M60.26 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, cama

   M60.261 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cama dreta

   M60.262 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cama esquerra

   M60.269 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, cama no especificada

  M60.27 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, turmell i
peu

   M60.271 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, turmell i peu drets

   M60.272 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, turmell i peu esquerres

   M60.279 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre
lloc, turmell i peu no especificats

  M60.28 Granuloma de cos estrany dels teixits tous no classificat a cap altre lloc, altres
localitzacions

 M60.8 Altres tipus de miositis
  M60.80 Altres tipus de miositis, localització no especificada
  M60.81 Altres tipus de miositis, espatlla
   M60.811 Altres tipus de miositis, espatlla dreta
   M60.812 Altres tipus de miositis, espatlla esquerra
   M60.819 Altres tipus de miositis, espatlla no especificada
  M60.82 Altres tipus de miositis, braç
   M60.821 Altres tipus de miositis, braç dret
   M60.822 Altres tipus de miositis, braç esquerre
   M60.829 Altres tipus de miositis, braç no especificat
  M60.83 Altres tipus de miositis, avantbraç
   M60.831 Altres tipus de miositis, avantbraç dret
   M60.832 Altres tipus de miositis, avantbraç esquerre
   M60.839 Altres tipus de miositis, avantbraç no especificat
  M60.84 Altres tipus de miositis, mà
   M60.841 Altres tipus de miositis, mà dreta
   M60.842 Altres tipus de miositis, mà esquerra
   M60.849 Altres tipus de miositis, mà no especificada
  M60.85 Altres tipus de miositis, cuixa
   M60.851 Altres tipus de miositis, cuixa dreta
   M60.852 Altres tipus de miositis, cuixa esquerra
   M60.859 Altres tipus de miositis, cuixa no especificada
  M60.86 Altres tipus de miositis, cama
   M60.861 Altres tipus de miositis, cama dreta
   M60.862 Altres tipus de miositis, cama esquerra
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   M60.869 Altres tipus de miositis, cama no especificada
  M60.87 Altres tipus de miositis, turmell i peu
   M60.871 Altres tipus de miositis, turmell i peu drets
   M60.872 Altres tipus de miositis, turmell i peu esquerres
   M60.879 Altres tipus de miositis, turmell i peu no especificats
  M60.88 Altres tipus de miositis, altres localitzacions
  M60.89 Altres tipus de miositis, localitzacions múltiples
 M60.9 Miositis no especificada
M61 Calcificació i ossificació de múscul
 M61.0 Miositis ossificant traumàtica
  M61.00 Miositis ossificant traumàtica, localització no especificada
  M61.01 Miositis ossificant traumàtica, espatlla
   M61.011 Miositis ossificant traumàtica, espatlla dreta
   M61.012 Miositis ossificant traumàtica, espatlla esquerra
   M61.019 Miositis ossificant traumàtica, espatlla no especificada
  M61.02 Miositis ossificant traumàtica, braç
   M61.021 Miositis ossificant traumàtica, braç dret
   M61.022 Miositis ossificant traumàtica, braç esquerre
   M61.029 Miositis ossificant traumàtica, braç no especificat
  M61.03 Miositis ossificant traumàtica, avantbraç
   M61.031 Miositis ossificant traumàtica, avantbraç dret
   M61.032 Miositis ossificant traumàtica, avantbraç esquerre
   M61.039 Miositis ossificant traumàtica, avantbraç no especificat
  M61.04 Miositis ossificant traumàtica, mà
   M61.041 Miositis ossificant traumàtica, mà dreta
   M61.042 Miositis ossificant traumàtica, mà esquerra
   M61.049 Miositis ossificant traumàtica, mà no especificada
  M61.05 Miositis ossificant traumàtica, cuixa
   M61.051 Miositis ossificant traumàtica, cuixa dreta
   M61.052 Miositis ossificant traumàtica, cuixa esquerra
   M61.059 Miositis ossificant traumàtica, cuixa no especificada
  M61.06 Miositis ossificant traumàtica, cama
   M61.061 Miositis ossificant traumàtica, cama dreta
   M61.062 Miositis ossificant traumàtica, cama esquerra
   M61.069 Miositis ossificant traumàtica, cama no especificada
  M61.07 Miositis ossificant traumàtica, turmell i peu
   M61.071 Miositis ossificant traumàtica, turmell i peu drets
   M61.072 Miositis ossificant traumàtica, turmell i peu esquerres
   M61.079 Miositis ossificant traumàtica, turmell i peu no especificats
  M61.08 Miositis ossificant traumàtica, altres localitzacions
  M61.09 Miositis ossificant traumàtica, localitzacions múltiples
 M61.1 Miositis ossificant progressiva
  Fibrodisplàsia ossificant progressiva
  M61.10 Miositis ossificant progressiva, localització no especificada
  M61.11 Miositis ossificant progressiva, espatlla
   M61.111 Miositis ossificant progressiva, espatlla dreta
   M61.112 Miositis ossificant progressiva, espatlla esquerra
   M61.119 Miositis ossificant progressiva, espatlla no especificada
  M61.12 Miositis ossificant progressiva, braç
   M61.121 Miositis ossificant progressiva, braç dret
   M61.122 Miositis ossificant progressiva, braç esquerre
   M61.129 Miositis ossificant progressiva, braç no especificat
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  M61.13 Miositis ossificant progressiva, avantbraç
   M61.131 Miositis ossificant progressiva, avantbraç dret
   M61.132 Miositis ossificant progressiva, avantbraç esquerre
   M61.139 Miositis ossificant progressiva, avantbraç no especificat
  M61.14 Miositis ossificant progressiva, mà i dits de la mà
   M61.141 Miositis ossificant progressiva, mà dreta
   M61.142 Miositis ossificant progressiva, mà esquerra
   M61.143 Miositis ossificant progressiva, mà no especificada
   M61.144 Miositis ossificant progressiva, dit de la mà dreta
   M61.145 Miositis ossificant progressiva, dit de la mà esquerra
   M61.146 Miositis ossificant progressiva, dit de mà no especificada
  M61.15 Miositis ossificant progressiva, cuixa
   M61.151 Miositis ossificant progressiva, cuixa dreta
   M61.152 Miositis ossificant progressiva, cuixa esquerra
   M61.159 Miositis ossificant progressiva, cuixa no especificada
  M61.16 Miositis ossificant progressiva, cama
   M61.161 Miositis ossificant progressiva, cama dreta
   M61.162 Miositis ossificant progressiva, cama esquerra
   M61.169 Miositis ossificant progressiva, cama no especificada
  M61.17 Miositis ossificant progressiva, turmell, peu i dits del peu
   M61.171 Miositis ossificant progressiva, turmell dret
   M61.172 Miositis ossificant progressiva, turmell esquerre
   M61.173 Miositis ossificant progressiva, turmell no especificat
   M61.174 Miositis ossificant progressiva, peu dret
   M61.175 Miositis ossificant progressiva, peu esquerre
   M61.176 Miositis ossificant progressiva, peu no especificat
   M61.177 Miositis ossificant progressiva, dit del peu dret
   M61.178 Miositis ossificant progressiva, dit del peu esquerre
   M61.179 Miositis ossificant progressiva, dit de peu no especificat
  M61.18 Miositis ossificant progressiva, altres localitzacions
  M61.19 Miositis ossificant progressiva, localitzacions múltiples
 M61.2 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques
  Miositis ossificant associada a quadriplegia o paraplegia
  M61.20 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, localització no especificada
  M61.21 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, espatlla
   M61.211 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, espatlla dreta
   M61.212 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, espatlla esquerra

   M61.219 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, espatlla no
especificada

  M61.22 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, braç
   M61.221 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, braç dret
   M61.222 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, braç esquerre
   M61.229 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, braç no especificat
  M61.23 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, avantbraç
   M61.231 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, avantbraç dret
   M61.232 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, avantbraç esquerre

   M61.239 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, avantbraç no
especificat

  M61.24 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, mà
   M61.241 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, mà dreta
   M61.242 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, mà esquerra
   M61.249 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, mà no especificada
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   M61.251 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cuixa dreta
   M61.252 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cuixa esquerra
   M61.259 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cuixa no especificada
  M61.26 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cama
   M61.261 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cama dreta
   M61.262 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cama esquerra
   M61.269 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, cama no especificada
  M61.27 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, turmell i peu
   M61.271 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, turmell i peu drets
   M61.272 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, turmell i peu esquerres

   M61.279 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, turmell i peu no
especificats

  M61.28 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, altres localitzacions
  M61.29 Calcificació i ossificació de múscul paralítiques, localitzacions múltiples
 M61.3 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades
  Miositis ossificant associada a cremades

  M61.30 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, localització no
especificada

  M61.31 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, espatlla

   M61.311 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, espatlla
dreta

   M61.312 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, espatlla
esquerra

   M61.319 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, espatlla no
especificada

  M61.32 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, braç
   M61.321 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, braç dret

   M61.322 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, braç
esquerre

   M61.329 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, braç no
especificat

  M61.33 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, avantbraç

   M61.331 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, avantbraç
dret

   M61.332 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, avantbraç
esquerre

   M61.339 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, avantbraç
no especificat

  M61.34 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, mà
   M61.341 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, mà dreta

   M61.342 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, mà
esquerra

   M61.349 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, mà no
especificada

  M61.35 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cuixa
   M61.351 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cuixa dreta

   M61.352 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cuixa
esquerra

   M61.359 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cuixa no
especificada

  M61.36 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cama
   M61.361 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cama dreta

   M61.362 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, cama
esquerra
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  M61.37 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, turmell i peu

   M61.371 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, turmell i
peu drets

   M61.372 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, turmell i
peu esquerres

   M61.379 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, turmell i
peu no especificats

  M61.38 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, altres localitzacions

  M61.39 Calcificació i ossificació de múscul associades a cremades, localitzacions
múltiples

 M61.4 Altres tipus de calcificació de múscul

  Exclou 1: tendinitis calcificant d'espatlla (M75.3)
tendinitis calcificant NE (M65.2-)

  M61.40 Altres tipus de calcificació de múscul, localització no especificada
  M61.41 Altres tipus de calcificació de múscul, espatlla
   M61.411 Altres tipus de calcificació de múscul, espatlla dreta
   M61.412 Altres tipus de calcificació de múscul, espatlla esquerra
   M61.419 Altres tipus de calcificació de múscul, espatlla no especificada
  M61.42 Altres tipus de calcificació de múscul, braç
   M61.421 Altres tipus de calcificació de múscul, braç dret
   M61.422 Altres tipus de calcificació de múscul, braç esquerre
   M61.429 Altres tipus de calcificació de múscul, braç no especificat
  M61.43 Altres tipus de calcificació de múscul, avantbraç
   M61.431 Altres tipus de calcificació de múscul, avantbraç dret
   M61.432 Altres tipus de calcificació de múscul, avantbraç esquerre
   M61.439 Altres tipus de calcificació de múscul, avantbraç no especificat
  M61.44 Altres tipus de calcificació de múscul, mà
   M61.441 Altres tipus de calcificació de múscul, mà dreta
   M61.442 Altres tipus de calcificació de múscul, mà esquerra
   M61.449 Altres tipus de calcificació de múscul, mà no especificada
  M61.45 Altres tipus de calcificació de múscul, cuixa
   M61.451 Altres tipus de calcificació de múscul, cuixa dreta
   M61.452 Altres tipus de calcificació de múscul, cuixa esquerra
   M61.459 Altres tipus de calcificació de múscul, cuixa no especificada
  M61.46 Altres tipus de calcificació de múscul, cama
   M61.461 Altres tipus de calcificació de múscul, cama dreta
   M61.462 Altres tipus de calcificació de múscul, cama esquerra
   M61.469 Altres tipus de calcificació de múscul, cama no especificada
  M61.47 Altres tipus de calcificació de múscul, turmell i peu
   M61.471 Altres tipus de calcificació de múscul, turmell i peu drets
   M61.472 Altres tipus de calcificació de múscul, turmell i peu esquerres
   M61.479 Altres tipus de calcificació de múscul, turmell i peu no especificats
  M61.48 Altres tipus de calcificació de múscul, altres localitzacions
  M61.49 Altres tipus de calcificació de múscul, localitzacions múltiples
 M61.5 Altres tipus d'ossificació de múscul
  M61.50 Altres tipus d'ossificació de múscul, localització no especificada
  M61.51 Altres tipus d'ossificació de múscul, espatlla
   M61.511 Altres tipus d'ossificació de múscul, espatlla dreta
   M61.512 Altres tipus d'ossificació de múscul, espatlla esquerra
   M61.519 Altres tipus d'ossificació de múscul, espatlla no especificada
  M61.52 Altres tipus d'ossificació de múscul, braç
   M61.521 Altres tipus d'ossificació de múscul, braç dret
   M61.522 Altres tipus d'ossificació de múscul, braç esquerre
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   M61.529 Altres tipus d'ossificació de múscul, braç no especificat
  M61.53 Altres tipus d'ossificació de múscul, avantbraç
   M61.531 Altres tipus d'ossificació de múscul, avantbraç dret
   M61.532 Altres tipus d'ossificació de múscul, avantbraç esquerre
   M61.539 Altres tipus d'ossificació de múscul, avantbraç no especificat
  M61.54 Altres tipus d'ossificació de múscul, mà
   M61.541 Altres tipus d'ossificació de múscul, mà dreta
   M61.542 Altres tipus d'ossificació de múscul, mà esquerra
   M61.549 Altres tipus d'ossificació de múscul, mà no especificada
  M61.55 Altres tipus d'ossificació de múscul, cuixa
   M61.551 Altres tipus d'ossificació de múscul, cuixa dreta
   M61.552 Altres tipus d'ossificació de múscul, cuixa esquerra
   M61.559 Altres tipus d'ossificació de múscul, cuixa no especificada
  M61.56 Altres tipus d'ossificació de múscul, cama
   M61.561 Altres tipus d'ossificació de múscul, cama dreta
   M61.562 Altres tipus d'ossificació de múscul, cama esquerra
   M61.569 Altres tipus d'ossificació de múscul, cama no especificada
  M61.57 Altres tipus d'ossificació de múscul, turmell i peu
   M61.571 Altres tipus d'ossificació de múscul, turmell i peu drets
   M61.572 Altres tipus d'ossificació de múscul, turmell i peu esquerres
   M61.579 Altres tipus d'ossificació de múscul, turmell i peu no especificats
  M61.58 Altres tipus d'ossificació de múscul, altres localitzacions
  M61.59 Altres tipus d'ossificació de múscul, localitzacions múltiples
 M61.9 Calcificació i ossificació de múscul no especificades
M62 Altres trastorns de múscul

 

Exclou 1: miàlgia (M79.1-)
miopatia alcohòlica (G72.1)
miopatia induïda per fàrmacs (G72.0)
rampa i espasme (R25.2)
síndrome de la persona rígida (G25.82)

 Exclou 2: hematoma no traumàtic de múscul (M79.81)
 M62.0 Separació muscular (no traumàtica)
  Diàstasi muscular

  Exclou 1: diàstasi dels rectes que complica l'embaràs, el treball de part i el part (O71.8)
separació muscular traumàtica —v. distensió muscular segons regió corporal

  M62.00 Separació muscular (no traumàtica), localització no especificada
  M62.01 Separació muscular (no traumàtica), espatlla
   M62.011 Separació muscular (no traumàtica), espatlla dreta
   M62.012 Separació muscular (no traumàtica), espatlla esquerra
   M62.019 Separació muscular (no traumàtica), espatlla no especificada
  M62.02 Separació muscular (no traumàtica), braç
   M62.021 Separació muscular (no traumàtica), braç dret
   M62.022 Separació muscular (no traumàtica), braç esquerre
   M62.029 Separació muscular (no traumàtica), braç no especificat
  M62.03 Separació muscular (no traumàtica), avantbraç
   M62.031 Separació muscular (no traumàtica), avantbraç dret
   M62.032 Separació muscular (no traumàtica), avantbraç esquerre
   M62.039 Separació muscular (no traumàtica), avantbraç no especificat
  M62.04 Separació muscular (no traumàtica), mà
   M62.041 Separació muscular (no traumàtica), mà dreta
   M62.042 Separació muscular (no traumàtica), mà esquerra
   M62.049 Separació muscular (no traumàtica), mà no especificada
  M62.05 Separació muscular (no traumàtica), cuixa
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   M62.051 Separació muscular (no traumàtica), cuixa dreta
   M62.052 Separació muscular (no traumàtica), cuixa esquerra
   M62.059 Separació muscular (no traumàtica), cuixa no especificada
  M62.06 Separació muscular (no traumàtica), cama
   M62.061 Separació muscular (no traumàtica), cama dreta
   M62.062 Separació muscular (no traumàtica), cama esquerra
   M62.069 Separació muscular (no traumàtica), cama no especificada
  M62.07 Separació muscular (no traumàtica), turmell i peu
   M62.071 Separació muscular (no traumàtica), turmell i peu drets
   M62.072 Separació muscular (no traumàtica), turmell i peu esquerres
   M62.079 Separació muscular (no traumàtica), turmell i peu no especificats
  M62.08 Separació muscular (no traumàtica), altres localitzacions
 M62.1 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica)
  Exclou 1: ruptura muscular traumàtica —v. distensió muscular segons regió corporal

  Exclou 2: ruptura tendinosa (M66.-)
  M62.10 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), localització no especificada
  M62.11 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), espatlla
   M62.111 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), espatlla dreta
   M62.112 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), espatlla esquerra

   M62.119 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), espatlla no
especificada

  M62.12 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), braç
   M62.121 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), braç dret
   M62.122 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), braç esquerre
   M62.129 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), braç no especificat
  M62.13 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), avantbraç
   M62.131 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), avantbraç dret
   M62.132 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), avantbraç esquerre

   M62.139 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), avantbraç no
especificat

  M62.14 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), mà
   M62.141 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), mà dreta
   M62.142 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), mà esquerra
   M62.149 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), mà no especificada
  M62.15 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cuixa
   M62.151 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cuixa dreta
   M62.152 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cuixa esquerra
   M62.159 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cuixa no especificada
  M62.16 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cama
   M62.161 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cama dreta
   M62.162 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cama esquerra
   M62.169 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), cama no especificada
  M62.17 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), turmell i peu
   M62.171 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), turmell i peu drets

   M62.172 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), turmell i peu
esquerres

   M62.179 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), turmell i peu no
especificats

  M62.18 Altres tipus de ruptura muscular (no traumàtica), altres localitzacions
 M62.2 Infart isquèmic muscular no traumàtic
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Exclou 1: contractura isquèmica de Volkmann (T79.6)
isquèmia traumàtica muscular (T79.6)
rabdomiòlisi (M62.82)
síndrome compartimental (traumàtica) (T79.A-)
síndrome compartimental no traumàtica (M79.A-)

  M62.20 Infart isquèmic muscular no traumàtic, localització no especificada
  M62.21 Infart isquèmic muscular no traumàtic, espatlla
   M62.211 Infart isquèmic muscular no traumàtic, espatlla dreta
   M62.212 Infart isquèmic muscular no traumàtic, espatlla esquerra
   M62.219 Infart isquèmic muscular no traumàtic, espatlla no especificada
  M62.22 Infart isquèmic muscular no traumàtic, braç
   M62.221 Infart isquèmic muscular no traumàtic, braç dret
   M62.222 Infart isquèmic muscular no traumàtic, braç esquerre
   M62.229 Infart isquèmic muscular no traumàtic, braç no especificat
  M62.23 Infart isquèmic muscular no traumàtic, avantbraç
   M62.231 Infart isquèmic muscular no traumàtic, avantbraç dret
   M62.232 Infart isquèmic muscular no traumàtic, avantbraç esquerre
   M62.239 Infart isquèmic muscular no traumàtic, avantbraç no especificat
  M62.24 Infart isquèmic muscular no traumàtic, mà
   M62.241 Infart isquèmic muscular no traumàtic, mà dreta
   M62.242 Infart isquèmic muscular no traumàtic, mà esquerra
   M62.249 Infart isquèmic muscular no traumàtic, mà no especificada
  M62.25 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cuixa
   M62.251 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cuixa dreta
   M62.252 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cuixa esquerra
   M62.259 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cuixa no especificada
  M62.26 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cama
   M62.261 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cama dreta
   M62.262 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cama esquerra
   M62.269 Infart isquèmic muscular no traumàtic, cama no especificada
  M62.27 Infart isquèmic muscular no traumàtic, turmell i peu
   M62.271 Infart isquèmic muscular no traumàtic, turmell i peu drets
   M62.272 Infart isquèmic muscular no traumàtic, turmell i peu esquerres
   M62.279 Infart isquèmic muscular no traumàtic, turmell i peu no especificats
  M62.28 Infart isquèmic muscular no traumàtic, altres localitzacions
 M62.3 Síndrome d'immobilitat (paraplègica)
 M62.4 Contractura muscular
  Contractura tendinosa (beina)

  Exclou 1: contractura articular (M24.5-)
  M62.40 Contractura muscular, localització no especificada
  M62.41 Contractura muscular, espatlla
   M62.411 Contractura muscular, espatlla dreta
   M62.412 Contractura muscular, espatlla esquerra
   M62.419 Contractura muscular, espatlla no especificada
  M62.42 Contractura muscular, braç
   M62.421 Contractura muscular, braç dret
   M62.422 Contractura muscular, braç esquerre
   M62.429 Contractura muscular, braç no especificat
  M62.43 Contractura muscular, avantbraç
   M62.431 Contractura muscular, avantbraç dret
   M62.432 Contractura muscular, avantbraç esquerre
   M62.439 Contractura muscular, avantbraç no especificat
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   M62.441 Contractura muscular, mà dreta
   M62.442 Contractura muscular, mà esquerra
   M62.449 Contractura muscular, mà no especificada
  M62.45 Contractura muscular, cuixa
   M62.451 Contractura muscular, cuixa dreta
   M62.452 Contractura muscular, cuixa esquerra
   M62.459 Contractura muscular, cuixa no especificada
  M62.46 Contractura muscular, cama
   M62.461 Contractura muscular, cama dreta
   M62.462 Contractura muscular, cama esquerra
   M62.469 Contractura muscular, cama no especificada
  M62.47 Contractura muscular, turmell i peu
   M62.471 Contractura muscular, turmell i peu drets
   M62.472 Contractura muscular, turmell i peu esquerres
   M62.479 Contractura muscular, turmell i peu no especificats
  M62.48 Contractura muscular, altres localitzacions
  M62.49 Contractura muscular, localitzacions múltiples
 M62.5 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc
  Atròfia per inactivitat NCAL

  
Exclou 1: atròfia muscular progressiva (G12.21)

neuràlgia amiotròfica (G54.5)
sarcopènia (M62.84)

  Exclou 2: desgast de la musculatura pelviana (N81.84)

  M62.50 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, localització no
especificada

  M62.51 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, espatlla

   M62.511 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, espatlla
dreta

   M62.512 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, espatlla
esquerra

   M62.519 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, espatlla no
especificada

  M62.52 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, braç
   M62.521 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, braç dret

   M62.522 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, braç
esquerre

   M62.529 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, braç no
especificat

  M62.53 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, avantbraç

   M62.531 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, avantbraç
dret

   M62.532 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, avantbraç
esquerre

   M62.539 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, avantbraç no
especificat

  M62.54 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, mà
   M62.541 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, mà dreta
   M62.542 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, mà esquerra

   M62.549 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, mà no
especificada

  M62.55 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cuixa
   M62.551 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cuixa dreta
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   M62.559 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cuixa no
especificada

  M62.56 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cama
   M62.561 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cama dreta

   M62.562 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cama
esquerra

   M62.569 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, cama no
especificada

  M62.57 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, turmell i peu

   M62.571 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, turmell i peu
drets

   M62.572 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, turmell i peu
esquerres

   M62.579 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, turmell i peu
no especificats

  M62.58 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, altres localitzacions
  M62.59 Desgast i atròfia musculars no classificats a cap altre lloc, localitzacions múltiples
 M62.8 Altres trastorns musculars especificats
  Exclou 2: hematoma no traumàtic de múscul (M79.81)
  M62.81 Debilitat muscular (generalitzada)
   Exclou 1: debilitat muscular en sarcopènia (M62.84)
  M62.82 Rabdomiòlisi
   Exclou 1: rabdomiòlisi traumàtica (T79.6)
  M62.83 Espasme muscular
   M62.830 Espasme muscular, esquena
   M62.831 Espasme muscular, panxell
    
   M62.838 Altres tipus d'espasme muscular
  M62.84 Sarcopènia
   Sarcopènia relacionada amb l'edat

   

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, si escau, com ara:
altres miopaties i miopaties no especificades (G72.-)
trastorns d'unió mioneural i malaltia muscular en malalties classificades
en un altre lloc (G73.-)
trastorns primaris de músculs (G71.-)

  M62.89 Altres trastorns musculars especificats
   Hèrnia muscular (beina)
 M62.9 Trastorn muscular no especificat
M63 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
esquistosomosi (B65.-)
lepra (A30.-)
neoplàsia (C49.-, C79.89, D21.-, D48.1)
triquinosi (B75)

 

Exclou 1: miopatia en cisticercosi (B69.81)
miopatia en endocrinopaties (G73.7)
miopatia en malalties metabòliques (G73.7)
miopatia en sarcoïdosi (D86.87)
miopatia en sífilis (tardana) (A52.78)
miopatia en sífilis secundària (A51.49)
miopatia en toxoplasmosi (B58.82)
miopatia en tuberculosi (A18.09)

 M63.8 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc

  M63.80 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, localització no
especificada

  M63.81 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
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   M63.811 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
dreta

   M63.812 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
esquerra

   M63.819 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
no especificada

  M63.82 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, braç

   M63.821 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, braç
dret

   M63.822 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, braç
esquerre

   M63.829 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, braç no
especificat

  M63.83 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç

   M63.831 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc,
avantbraç dret

   M63.832 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc,
avantbraç esquerre

   M63.839 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc,
avantbraç no especificat

  M63.84 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, mà

   M63.841 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, mà
dreta

   M63.842 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, mà
esquerra

   M63.849 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, mà no
especificada

  M63.85 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cuixa

   M63.851 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cuixa
dreta

   M63.852 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cuixa
esquerra

   M63.859 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cuixa
no especificada

  M63.86 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cama

   M63.861 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cama
dreta

   M63.862 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cama
esquerra

   M63.869 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, cama
no especificada

  M63.87 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu

   M63.871 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, turmell i
peu drets

   M63.872 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, turmell i
peu esquerres

   M63.879 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, turmell i
peu no especificats

  M63.88 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, altres localitzacions

  M63.89 Trastorns musculars en malalties classificades en un altre lloc, localitzacions
múltiples

Trastorns dels teixits tous (M60-M79)
Trastorns de la membrana sinovial i els tendons (M65-M67)
M65 Sinovitis i tenosinovitis

 
Exclou 1: lesió actual —v. lesió de lligament o tendó segons regió corporal

sinovitis crepitant crònica de mà i canell (M70.0-)
trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió (M70.-)
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 M65.0 Abscés de beina tendinosa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B96) per a identificar l'agent bacterià

  M65.00 Abscés de beina tendinosa, localització no especificada
  M65.01 Abscés de beina tendinosa, espatlla
   M65.011 Abscés de beina tendinosa, espatlla dreta
   M65.012 Abscés de beina tendinosa, espatlla esquerra
   M65.019 Abscés de beina tendinosa, espatlla no especificada
  M65.02 Abscés de beina tendinosa, braç
   M65.021 Abscés de beina tendinosa, braç dret
   M65.022 Abscés de beina tendinosa, braç esquerre
   M65.029 Abscés de beina tendinosa, braç no especificat
  M65.03 Abscés de beina tendinosa, avantbraç
   M65.031 Abscés de beina tendinosa, avantbraç dret
   M65.032 Abscés de beina tendinosa, avantbraç esquerre
   M65.039 Abscés de beina tendinosa, avantbraç no especificat
  M65.04 Abscés de beina tendinosa, mà
   M65.041 Abscés de beina tendinosa, mà dreta
   M65.042 Abscés de beina tendinosa, mà esquerra
   M65.049 Abscés de beina tendinosa, mà no especificada
  M65.05 Abscés de beina tendinosa, cuixa
   M65.051 Abscés de beina tendinosa, cuixa dreta
   M65.052 Abscés de beina tendinosa, cuixa esquerra
   M65.059 Abscés de beina tendinosa, cuixa no especificada
  M65.06 Abscés de beina tendinosa, cama
   M65.061 Abscés de beina tendinosa, cama dreta
   M65.062 Abscés de beina tendinosa, cama esquerra
   M65.069 Abscés de beina tendinosa, cama no especificada
  M65.07 Abscés de beina tendinosa, turmell i peu
   M65.071 Abscés de beina tendinosa, turmell i peu drets
   M65.072 Abscés de beina tendinosa, turmell i peu esquerres
   M65.079 Abscés de beina tendinosa, turmell i peu no especificats
  M65.08 Abscés de beina tendinosa, altres localitzacions
 M65.1 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa
  M65.10 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, localització no especificada
  M65.11 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, espatlla
   M65.111 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, espatlla dreta
   M65.112 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, espatlla esquerra

   M65.119 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, espatlla no
especificada

  M65.12 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, colze
   M65.121 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, colze dret
   M65.122 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, colze esquerre
   M65.129 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, colze no especificat
  M65.13 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, canell
   M65.131 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, canell dret
   M65.132 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, canell esquerre
   M65.139 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, canell no especificat
  M65.14 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, mà
   M65.141 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, mà dreta
   M65.142 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, mà esquerra
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   M65.149 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, mà no especificada
  M65.15 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, maluc
   M65.151 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, maluc dret
   M65.152 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, maluc esquerre
   M65.159 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, maluc no especificat
  M65.16 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, genoll
   M65.161 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, genoll dret
   M65.162 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, genoll esquerre
   M65.169 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, genoll no especificat
  M65.17 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, turmell i peu
   M65.171 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, turmell i peu drets

   M65.172 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, turmell i peu
esquerres

   M65.179 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, turmell i peu no
especificats

  M65.18 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, altres localitzacions
  M65.19 Altres tipus de sinovitis (tenosinovitis) infecciosa, localitzacions múltiples
 M65.2 Tendinitis calcificant

  Exclou 1: tendinitis calcificada d'espatlla (M75.3)
tendinitis classificada a M75-M77

  M65.20 Tendinitis calcificant, localització no especificada
  M65.22 Tendinitis calcificant, braç
   M65.221 Tendinitis calcificant, braç dret
   M65.222 Tendinitis calcificant, braç esquerre
   M65.229 Tendinitis calcificant, braç no especificat
  M65.23 Tendinitis calcificant, avantbraç
   M65.231 Tendinitis calcificant, avantbraç dret
   M65.232 Tendinitis calcificant, avantbraç esquerre
   M65.239 Tendinitis calcificant, avantbraç no especificat
  M65.24 Tendinitis calcificant, mà
   M65.241 Tendinitis calcificant, mà dreta
   M65.242 Tendinitis calcificant, mà esquerra
   M65.249 Tendinitis calcificant, mà no especificada
  M65.25 Tendinitis calcificant, cuixa
   M65.251 Tendinitis calcificant, cuixa dreta
   M65.252 Tendinitis calcificant, cuixa esquerra
   M65.259 Tendinitis calcificant, cuixa no especificada
  M65.26 Tendinitis calcificant, cama
   M65.261 Tendinitis calcificant, cama dreta
   M65.262 Tendinitis calcificant, cama esquerra
   M65.269 Tendinitis calcificant, cama no especificada
  M65.27 Tendinitis calcificant, turmell i peu
   M65.271 Tendinitis calcificant, turmell i peu drets
   M65.272 Tendinitis calcificant, turmell i peu esquerres
   M65.279 Tendinitis calcificant, turmell i peu no especificats
  M65.28 Tendinitis calcificant, altres localitzacions
  M65.29 Tendinitis calcificant, localitzacions múltiples
 M65.3 Dit de ressort
  Malaltia tendinosa nodular
  M65.30 Dit de ressort, dit de la mà no especificat
  M65.31 Polze de ressort
   M65.311 Polze de ressort, mà dreta
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   M65.319 Polze de ressort, mà no especificada
  M65.32 Dit de ressort, dit índex
   M65.321 Dit de ressort, dit índex dret
   M65.322 Dit de ressort, dit índex esquerre
   M65.329 Dit de ressort, dit índex no especificat
  M65.33 Dit de ressort, dit del mig
   M65.331 Dit de ressort, dit del mig dret
   M65.332 Dit de ressort, dit del mig esquerre
   M65.339 Dit de ressort, dit del mig no especificat
  M65.34 Dit de ressort, dit anular
   M65.341 Dit de ressort, dit anular dret
   M65.342 Dit de ressort, dit anular esquerre
   M65.349 Dit de ressort, dit anular no especificat
  M65.35 Dit de ressort, dit petit
   M65.351 Dit de ressort, dit petit dret
   M65.352 Dit de ressort, dit petit esquerre
   M65.359 Dit de ressort, dit petit no especificat
 M65.4 Tenosinovitis de l'estiloide radial [De Quervain]
 M65.8 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis
  M65.80 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, localització no especificada
  M65.81 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, espatlla
   M65.811 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, espatlla dreta
   M65.812 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, espatlla esquerra
   M65.819 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, espatlla no especificada
  M65.82 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, braç
   M65.821 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, braç dret
   M65.822 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, braç esquerre
   M65.829 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, braç no especificat
  M65.83 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, avantbraç
   M65.831 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, avantbraç dret
   M65.832 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, avantbraç esquerre
   M65.839 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, avantbraç no especificat
  M65.84 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, mà
   M65.841 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, mà dreta
   M65.842 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, mà esquerra
   M65.849 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, mà no especificada
  M65.85 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cuixa
   M65.851 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cuixa dreta
   M65.852 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cuixa esquerra
   M65.859 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cuixa no especificada
  M65.86 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cama
   M65.861 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cama dreta
   M65.862 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cama esquerra
   M65.869 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, cama no especificada
  M65.87 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, turmell i peu
   M65.871 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, turmell i peu drets
   M65.872 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, turmell i peu esquerres
   M65.879 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, turmell i peu no especificats
  M65.88 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, altres localitzacions
  M65.89 Altres tipus de sinovitis i tenosinovitis, localitzacions múltiples
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M66 Ruptura espontània de membrana sinovial i tendó

 Inclou: ruptura que es produeix en aplicar una força normal a teixits que se suposa que tenen una
resistència inferior a la normal

 
Exclou 2: ruptura que es produeix en aplicar una força anòmala a un teixit normal —v. lesió de tendó

segons regió corporal
síndrome del manegot dels rotatoris (M75.1-)

 M66.0 Ruptura de quist popliti
 M66.1 Ruptura sinovial
  Ruptura de quist sinovial

  Exclou 2: ruptura de quist popliti (M66.0)
  M66.10 Ruptura sinovial, articulació no especificada
  M66.11 Ruptura sinovial, espatlla
   M66.111 Ruptura sinovial, espatlla dreta
   M66.112 Ruptura sinovial, espatlla esquerra
   M66.119 Ruptura sinovial, espatlla no especificada
  M66.12 Ruptura sinovial, colze
   M66.121 Ruptura sinovial, colze dret
   M66.122 Ruptura sinovial, colze esquerre
   M66.129 Ruptura sinovial, colze no especificat
  M66.13 Ruptura sinovial, canell
   M66.131 Ruptura sinovial, canell dret
   M66.132 Ruptura sinovial, canell esquerre
   M66.139 Ruptura sinovial, canell no especificat
  M66.14 Ruptura sinovial, mà i dits de la mà
   M66.141 Ruptura sinovial, mà dreta
   M66.142 Ruptura sinovial, mà esquerra
   M66.143 Ruptura sinovial, mà no especificada
   M66.144 Ruptura sinovial, dit de la mà dreta
   M66.145 Ruptura sinovial, dit de la mà esquerra
   M66.146 Ruptura sinovial, dit de mà no especificada
  M66.15 Ruptura sinovial, maluc
   M66.151 Ruptura sinovial, maluc dret
   M66.152 Ruptura sinovial, maluc esquerre
   M66.159 Ruptura sinovial, maluc no especificat
  M66.17 Ruptura sinovial, turmell, peu i dits del peu
   M66.171 Ruptura sinovial, turmell dret
   M66.172 Ruptura sinovial, turmell esquerre
   M66.173 Ruptura sinovial, turmell no especificat
   M66.174 Ruptura sinovial, peu dret
   M66.175 Ruptura sinovial, peu esquerre
   M66.176 Ruptura sinovial, peu no especificat
   M66.177 Ruptura sinovial, dit del peu dret
   M66.178 Ruptura sinovial, dit del peu esquerre
   M66.179 Ruptura sinovial, dit de peu no especificat
  M66.18 Ruptura sinovial, altres localitzacions
 M66.2 Ruptura espontània de tendons de l'extensor
  M66.20 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, localització no especificada
  M66.21 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, espatlla
   M66.211 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, espatlla dreta
   M66.212 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, espatlla esquerra
   M66.219 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, espatlla no especificada
  M66.22 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, braç
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   M66.221 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, braç dret
   M66.222 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, braç esquerre
   M66.229 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, braç no especificat
  M66.23 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, avantbraç
   M66.231 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, avantbraç dret
   M66.232 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, avantbraç esquerre
   M66.239 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, avantbraç no especificat
  M66.24 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, mà
   M66.241 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, mà dreta
   M66.242 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, mà esquerra
   M66.249 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, mà no especificada
  M66.25 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cuixa
   M66.251 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cuixa dreta
   M66.252 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cuixa esquerra
   M66.259 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cuixa no especificada
  M66.26 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cama
   M66.261 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cama dreta
   M66.262 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cama esquerra
   M66.269 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, cama no especificada
  M66.27 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, turmell i peu
   M66.271 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, turmell i peu drets
   M66.272 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, turmell i peu esquerres

   M66.279 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, turmell i peu no
especificats

  M66.28 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, altres localitzacions
  M66.29 Ruptura espontània de tendons de l'extensor, localitzacions múltiples
 M66.3 Ruptura espontània de tendons del flexor
  M66.30 Ruptura espontània de tendons del flexor, localització no especificada
  M66.31 Ruptura espontània de tendons del flexor, espatlla
   M66.311 Ruptura espontània de tendons del flexor, espatlla dreta
   M66.312 Ruptura espontània de tendons del flexor, espatlla esquerra
   M66.319 Ruptura espontània de tendons del flexor, espatlla no especificada
  M66.32 Ruptura espontània de tendons del flexor, braç
   M66.321 Ruptura espontània de tendons del flexor, braç dret
   M66.322 Ruptura espontània de tendons del flexor, braç esquerre
   M66.329 Ruptura espontània de tendons del flexor, braç no especificat
  M66.33 Ruptura espontània de tendons del flexor, avantbraç
   M66.331 Ruptura espontània de tendons del flexor, avantbraç dret
   M66.332 Ruptura espontània de tendons del flexor, avantbraç esquerre
   M66.339 Ruptura espontània de tendons del flexor, avantbraç no especificat
  M66.34 Ruptura espontània de tendons del flexor, mà
   M66.341 Ruptura espontània de tendons del flexor, mà dreta
   M66.342 Ruptura espontània de tendons del flexor, mà esquerra
   M66.349 Ruptura espontània de tendons del flexor, mà no especificada
  M66.35 Ruptura espontània de tendons del flexor, cuixa
   M66.351 Ruptura espontània de tendons del flexor, cuixa dreta
   M66.352 Ruptura espontània de tendons del flexor, cuixa esquerra
   M66.359 Ruptura espontània de tendons del flexor, cuixa no especificada
  M66.36 Ruptura espontània de tendons del flexor, cama
   M66.361 Ruptura espontània de tendons del flexor, cama dreta
   M66.362 Ruptura espontània de tendons del flexor, cama esquerra
   M66.369 Ruptura espontània de tendons del flexor, cama no especificada
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  M66.37 Ruptura espontània de tendons del flexor, turmell i peu
   M66.371 Ruptura espontània de tendons del flexor, turmell i peu drets
   M66.372 Ruptura espontània de tendons del flexor, turmell i peu esquerres
   M66.379 Ruptura espontània de tendons del flexor, turmell i peu no especificats
  M66.38 Ruptura espontània de tendons del flexor, altres localitzacions
  M66.39 Ruptura espontània de tendons del flexor, localitzacions múltiples
 M66.8 Ruptura espontània d'altres tendons
  M66.80 Ruptura espontània d'altres tendons, localització no especificada
  M66.81 Ruptura espontània d'altres tendons, espatlla
   M66.811 Ruptura espontània d'altres tendons, espatlla dreta
   M66.812 Ruptura espontània d'altres tendons, espatlla esquerra
   M66.819 Ruptura espontània d'altres tendons, espatlla no especificada
  M66.82 Ruptura espontània d'altres tendons, braç
   M66.821 Ruptura espontània d'altres tendons, braç dret
   M66.822 Ruptura espontània d'altres tendons, braç esquerre
   M66.829 Ruptura espontània d'altres tendons, braç no especificat
  M66.83 Ruptura espontània d'altres tendons, avantbraç
   M66.831 Ruptura espontània d'altres tendons, avantbraç dret
   M66.832 Ruptura espontània d'altres tendons, avantbraç esquerre
   M66.839 Ruptura espontània d'altres tendons, avantbraç no especificat
  M66.84 Ruptura espontània d'altres tendons, mà
   M66.841 Ruptura espontània d'altres tendons, mà dreta
   M66.842 Ruptura espontània d'altres tendons, mà esquerra
   M66.849 Ruptura espontània d'altres tendons, mà no especificada
  M66.85 Ruptura espontània d'altres tendons, cuixa
   M66.851 Ruptura espontània d'altres tendons, cuixa dreta
   M66.852 Ruptura espontània d'altres tendons, cuixa esquerra
   M66.859 Ruptura espontània d'altres tendons, cuixa no especificada
  M66.86 Ruptura espontània d'altres tendons, cama
   M66.861 Ruptura espontània d'altres tendons, cama dreta
   M66.862 Ruptura espontània d'altres tendons, cama esquerra
   M66.869 Ruptura espontània d'altres tendons, cama no especificada
  M66.87 Ruptura espontània d'altres tendons, turmell i peu
   M66.871 Ruptura espontània d'altres tendons, turmell i peu drets
   M66.872 Ruptura espontània d'altres tendons, turmell i peu esquerres
   M66.879 Ruptura espontània d'altres tendons, turmell i peu no especificats
  M66.88 Ruptura espontània d'altres tendons, altres localitzacions
  M66.89 Ruptura espontània d'altres tendons, localitzacions múltiples
 M66.9 Ruptura espontània de tendó no especificat
  Ruptura no traumàtica en unió musculotendinosa
M67 Altres trastorns de la membrana sinovial i els tendons

 
Exclou 1: fibromatosi de fàscia palmar [Dupuytren] (M72.0)

tendinitis NE (M77.9-)
xantomatosi localitzada als tendons (E78.2)

 M67.0 Tendó d'Aquil·les curt (adquirit)
  M67.00 Tendó d'Aquil·les curt (adquirit), turmell no especificat
  M67.01 Tendó d'Aquil·les curt (adquirit), turmell dret
  M67.02 Tendó d'Aquil·les curt (adquirit), turmell esquerre
 M67.2 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc
  Exclou 1: sinovitis vil·lonodular (pigmentada) (M12.2-)
  M67.20 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, localització no especificada
  M67.21 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, espatlla

681



   M67.211 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, espatlla dreta
   M67.212 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, espatlla esquerra

   M67.219 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, espatlla no
especificada

  M67.22 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, braç
   M67.221 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, braç dret
   M67.222 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, braç esquerre
   M67.229 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, braç no especificat
  M67.23 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, avantbraç
   M67.231 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, avantbraç dret
   M67.232 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, avantbraç esquerre

   M67.239 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, avantbraç no
especificat

  M67.24 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, mà
   M67.241 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, mà dreta
   M67.242 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, mà esquerra
   M67.249 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, mà no especificada
  M67.25 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cuixa
   M67.251 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cuixa dreta
   M67.252 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cuixa esquerra

   M67.259 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cuixa no
especificada

  M67.26 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cama
   M67.261 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cama dreta
   M67.262 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cama esquerra

   M67.269 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, cama no
especificada

  M67.27 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, turmell i peu
   M67.271 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, turmell i peu drets

   M67.272 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, turmell i peu
esquerres

   M67.279 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, turmell i peu no
especificats

  M67.28 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, altres localitzacions
  M67.29 Hipertròfia sinovial no classificada a cap altre lloc, localitzacions múltiples
 M67.3 Sinovitis transitòria
  Epifisitis transitòria aguda

  Exclou 1: reumatisme palindròmic (M12.3-)
  M67.30 Sinovitis transitòria, localització no especificada
  M67.31 Sinovitis transitòria, espatlla
   M67.311 Sinovitis transitòria, espatlla dreta
   M67.312 Sinovitis transitòria, espatlla esquerra
   M67.319 Sinovitis transitòria, espatlla no especificada
  M67.32 Sinovitis transitòria, colze
   M67.321 Sinovitis transitòria, colze dret
   M67.322 Sinovitis transitòria, colze esquerre
   M67.329 Sinovitis transitòria, colze no especificat
  M67.33 Sinovitis transitòria, canell
   M67.331 Sinovitis transitòria, canell dret
   M67.332 Sinovitis transitòria, canell esquerre
   M67.339 Sinovitis transitòria, canell no especificat
  M67.34 Sinovitis transitòria, mà
   M67.341 Sinovitis transitòria, mà dreta
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   M67.342 Sinovitis transitòria, mà esquerra
   M67.349 Sinovitis transitòria, mà no especificada
  M67.35 Sinovitis transitòria, maluc
   M67.351 Sinovitis transitòria, maluc dret
   M67.352 Sinovitis transitòria, maluc esquerre
   M67.359 Sinovitis transitòria, maluc no especificat
  M67.36 Sinovitis transitòria, genoll
   M67.361 Sinovitis transitòria, genoll dret
   M67.362 Sinovitis transitòria, genoll esquerre
   M67.369 Sinovitis transitòria, genoll no especificat
  M67.37 Sinovitis transitòria, turmell i peu
   M67.371 Sinovitis transitòria, turmell i peu drets
   M67.372 Sinovitis transitòria, turmell i peu esquerres
   M67.379 Sinovitis transitòria, turmell i peu no especificats
  M67.38 Sinovitis transitòria, altres localitzacions
  M67.39 Sinovitis transitòria, localitzacions múltiples
 M67.4 Ganglió
  Ganglió d'articulació o tendó (beina)

  Exclou 1: ganglió en pian (A66.6)

  Exclou 2: quist de bossa sinovial (M71.2-M71.3)
quist sinovial (M71.2-M71.3)

  M67.40 Ganglió, localització no especificada
  M67.41 Ganglió, espatlla
   M67.411 Ganglió, espatlla dreta
   M67.412 Ganglió, espatlla esquerra
   M67.419 Ganglió, espatlla no especificada
  M67.42 Ganglió, colze
   M67.421 Ganglió, colze dret
   M67.422 Ganglió, colze esquerre
   M67.429 Ganglió, colze no especificat
  M67.43 Ganglió, canell
   M67.431 Ganglió, canell dret
   M67.432 Ganglió, canell esquerre
   M67.439 Ganglió, canell no especificat
  M67.44 Ganglió, mà
   M67.441 Ganglió, mà dreta
   M67.442 Ganglió, mà esquerra
   M67.449 Ganglió, mà no especificada
  M67.45 Ganglió, maluc
   M67.451 Ganglió, maluc dret
   M67.452 Ganglió, maluc esquerre
   M67.459 Ganglió, maluc no especificat
  M67.46 Ganglió, genoll
   M67.461 Ganglió, genoll dret
   M67.462 Ganglió, genoll esquerre
   M67.469 Ganglió, genoll no especificat
  M67.47 Ganglió, turmell i peu
   M67.471 Ganglió, turmell i peu drets
   M67.472 Ganglió, turmell i peu esquerres
   M67.479 Ganglió, turmell i peu no especificats
  M67.48 Ganglió, altres localitzacions
  M67.49 Ganglió, localitzacions múltiples
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 M67.5 Síndrome del plec sinovial
  Plec del genoll
  M67.50 Síndrome del plec sinovial, genoll no especificat
  M67.51 Síndrome del plec sinovial, genoll dret
  M67.52 Síndrome del plec sinovial, genoll esquerre
 M67.8 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons

  M67.80 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, localització no
especificada

  M67.81 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, espatlla
   M67.811 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, espatlla dreta
   M67.812 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, espatlla esquerra
   M67.813 Altres trastorns especificats dels tendons, espatlla dreta
   M67.814 Altres trastorns especificats dels tendons, espatlla esquerra

   M67.819 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons,
espatlla no especificada

  M67.82 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, colze
   M67.821 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, colze dret
   M67.822 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, colze esquerre
   M67.823 Altres trastorns especificats dels tendons, colze dret
   M67.824 Altres trastorns especificats dels tendons, colze esquerre

   M67.829 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons,
colze no especificat

  M67.83 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, canell
   M67.831 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, canell dret
   M67.832 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, canell esquerre
   M67.833 Altres trastorns especificats dels tendons, canell dret
   M67.834 Altres trastorns especificats dels tendons, canell esquerre

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

  M67.84 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, mà
   M67.841 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, mà dreta
   M67.842 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, mà esquerra
   M67.843 Altres trastorns especificats dels tendons, mà dreta
   M67.844 Altres trastorns especificats dels tendons, mà esquerra

   M67.849 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, mà
no especificada

  M67.85 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, maluc
   M67.851 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, maluc dret
   M67.852 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, maluc esquerre
   M67.853 Altres trastorns especificats dels tendons, maluc dret
   M67.854 Altres trastorns especificats dels tendons, maluc esquerre

   M67.859 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons,
maluc no especificat

  M67.86 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, genoll
   M67.861 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, genoll dret
   M67.862 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, genoll esquerre
   M67.863 Altres trastorns especificats dels tendons, genoll dret
   M67.864 Altres trastorns especificats dels tendons, genoll esquerre

   M67.869 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons,
genoll no especificat

  M67.87 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, turmell i peu

   M67.871 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, turmell i peu
drets
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   M67.872 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial, turmell i peu
esquerres

   M67.873 Altres trastorns especificats dels tendons, turmell i peu drets
   M67.874 Altres trastorns especificats dels tendons, turmell i peu esquerres

   M67.879 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons,
turmell i peu no especificats

  M67.88 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, altres
localitzacions

  M67.89 Altres trastorns especificats de la membrana sinovial i els tendons, localitzacions
múltiples

 M67.9 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons

  M67.90 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, localització no
especificada

  M67.91 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, espatlla

   M67.911 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, espatlla
dreta

   M67.912 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, espatlla
esquerra

   M67.919 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, espatlla
no especificada

  M67.92 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, braç
   M67.921 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, braç dret

   M67.922 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, braç
esquerre

   M67.929 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, braç no
especificat

  M67.93 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, avantbraç

   M67.931 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons,
avantbraç dret

   M67.932 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons,
avantbraç esquerre

   M67.939 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons,
avantbraç no especificat

  M67.94 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, mà
   M67.941 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, mà dreta

   M67.942 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, mà
esquerra

   M67.949 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, mà no
especificada

  M67.95 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cuixa

   M67.951 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cuixa
dreta

   M67.952 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cuixa
esquerra

   M67.959 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cuixa no
especificada

  M67.96 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cama

   M67.961 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cama
dreta

   M67.962 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cama
esquerra

   M67.969 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, cama no
especificada

  M67.97 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, turmell i peu

   M67.971 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, turmell i
peu drets
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   M67.972 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, turmell i
peu esquerres

   M67.979 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, turmell i
peu no especificats

  M67.98 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, altres localitzacions

  M67.99 Trastorn no especificat de la membrana sinovial i els tendons, localitzacions
múltiples

Altres trastorns dels teixits tous (M70-M79)
M70 Trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió
 Inclou: trastorns dels teixits tous d'origen professional

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'activitat que causa el trastorn (Y93.-)

 Exclou 1: bursitis NE (M71.9-)

 
Exclou 2: bursitis d'espatlla (M75.5)

entesitis (M76-M77)
úlcera per pressió (àrea de pressió) (L89.-)

 M70.0 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica) de mà i canell
  M70.03 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), canell
   M70.031 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), canell dret
   M70.032 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), canell esquerre
   M70.039 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), canell no especificat
  M70.04 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), mà
   M70.041 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), mà dreta
   M70.042 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), mà esquerra
   M70.049 Sinovitis crepitant (aguda) (crònica), mà no especificada
 M70.1 Bursitis de mà
  M70.10 Bursitis, mà no especificada
  M70.11 Bursitis, mà dreta
  M70.12 Bursitis, mà esquerra
 M70.2 Bursitis olecraniana
  M70.20 Bursitis olecraniana, colze no especificat
  M70.21 Bursitis olecraniana, colze dret
  M70.22 Bursitis olecraniana, colze esquerre
 M70.3 Altres tipus de bursitis de colze
  M70.30 Altres tipus de bursitis de colze, colze no especificat
  M70.31 Altres tipus de bursitis de colze, colze dret
  M70.32 Altres tipus de bursitis de colze, colze esquerre
 M70.4 Bursitis prerotular
  M70.40 Bursitis prerotular, genoll no especificat
  M70.41 Bursitis prerotular, genoll dret
  M70.42 Bursitis prerotular, genoll esquerre
 M70.5 Altres tipus de bursitis de genoll
  M70.50 Altres tipus de bursitis de genoll, genoll no especificat
  M70.51 Altres tipus de bursitis de genoll, genoll dret
  M70.52 Altres tipus de bursitis de genoll, genoll esquerre
 M70.6 Bursitis trocanteriana
  Tendinitis trocanteriana
  M70.60 Bursitis trocanteriana, maluc no especificat
  M70.61 Bursitis trocanteriana, maluc dret
  M70.62 Bursitis trocanteriana, maluc esquerre
 M70.7 Altres tipus de bursitis de maluc
  Bursitis isquiàtica
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  M70.70 Altres tipus de bursitis, maluc no especificat
  M70.71 Altres tipus de bursitis, maluc dret
  M70.72 Altres tipus de bursitis, maluc esquerre
 M70.8 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió

  M70.80 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
localització no especificada

  M70.81 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
espatlla

   M70.811 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, espatlla dreta

   M70.812 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, espatlla esquerra

   M70.819 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, espatlla no especificada

  M70.82 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió, braç

   M70.821 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, braç dret

   M70.822 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, braç esquerre

   M70.829 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, braç no especificat

  M70.83 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
avantbraç

   M70.831 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, avantbraç dret

   M70.832 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, avantbraç esquerre

   M70.839 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, avantbraç no especificat

  M70.84 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió, mà

   M70.841 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, mà dreta

   M70.842 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, mà esquerra

   M70.849 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, mà no especificada

  M70.85 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
cuixa

   M70.851 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cuixa dreta

   M70.852 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cuixa esquerra

   M70.859 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cuixa no especificada

  M70.86 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
cama

   M70.861 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cama dreta

   M70.862 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cama esquerra

   M70.869 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cama no especificada

  M70.87 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
turmell i peu

   M70.871 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, turmell i peu drets

   M70.872 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, turmell i peu esquerres

687



   M70.879 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, turmell i peu no especificats

  M70.88 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
altres localitzacions

  M70.89 Altres trastorns dels teixits tous relacionats amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió,
localitzacions múltiples

 M70.9 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió

  M70.90 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, localització no especificada

  M70.91 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, espatlla

   M70.911 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, espatlla dreta

   M70.912 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, espatlla esquerra

   M70.919 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, espatlla no especificada

  M70.92 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, braç

   M70.921 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, braç dret

   M70.922 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, braç esquerre

   M70.929 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, braç no especificat

  M70.93 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, avantbraç

   M70.931 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, avantbraç dret

   M70.932 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, avantbraç esquerre

   M70.939 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, avantbraç no especificat

  M70.94 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, mà

   M70.941 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, mà dreta

   M70.942 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, mà esquerra

   M70.949 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, mà no especificada

  M70.95 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cuixa

   M70.951 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cuixa dreta

   M70.952 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cuixa esquerra

   M70.959 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cuixa no especificada

  M70.96 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, cama

   M70.961 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cama dreta

   M70.962 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cama esquerra

   M70.969 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, cama no especificada

  M70.97 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, turmell i peu
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   M70.971 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, turmell i peu drets

   M70.972 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, turmell i peu esquerres

   M70.979 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús
excessiu i la pressió, turmell i peu no especificats

  M70.98 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, altres localitzacions

  M70.99 Trastorn no especificat dels teixits tous relacionat amb l'ús, l'ús excessiu i la
pressió, localitzacions múltiples

M71 Altres tipus de bursopatia

 
Exclou 1: bursitis relacionada amb l'ús, l'ús excessiu i la pressió (M70.-)

entesitis (M76-M77)
galindó (M20.1)

 M71.0 Abscés de bossa sinovial

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.-, B96.-) per a identificar el microorganisme causal

  M71.00 Abscés de bossa sinovial, localització no especificada
  M71.01 Abscés de bossa sinovial, espatlla
   M71.011 Abscés de bossa sinovial, espatlla dreta
   M71.012 Abscés de bossa sinovial, espatlla esquerra
   M71.019 Abscés de bossa sinovial, espatlla no especificada
  M71.02 Abscés de bossa sinovial, colze
   M71.021 Abscés de bossa sinovial, colze dret
   M71.022 Abscés de bossa sinovial, colze esquerre
   M71.029 Abscés de bossa sinovial, colze no especificat
  M71.03 Abscés de bossa sinovial, canell
   M71.031 Abscés de bossa sinovial, canell dret
   M71.032 Abscés de bossa sinovial, canell esquerre
   M71.039 Abscés de bossa sinovial, canell no especificat
  M71.04 Abscés de bossa sinovial, mà
   M71.041 Abscés de bossa sinovial, mà dreta
   M71.042 Abscés de bossa sinovial, mà esquerra
   M71.049 Abscés de bossa sinovial, mà no especificada
  M71.05 Abscés de bossa sinovial, maluc
   M71.051 Abscés de bossa sinovial, maluc dret
   M71.052 Abscés de bossa sinovial, maluc esquerre
   M71.059 Abscés de bossa sinovial, maluc no especificat
  M71.06 Abscés de bossa sinovial, genoll
   M71.061 Abscés de bossa sinovial, genoll dret
   M71.062 Abscés de bossa sinovial, genoll esquerre
   M71.069 Abscés de bossa sinovial, genoll no especificat
  M71.07 Abscés de bossa sinovial, turmell i peu
   M71.071 Abscés de bossa sinovial, turmell i peu drets
   M71.072 Abscés de bossa sinovial, turmell i peu esquerres
   M71.079 Abscés de bossa sinovial, turmell i peu no especificats
  M71.08 Abscés de bossa sinovial, altres localitzacions
  M71.09 Abscés de bossa sinovial, localitzacions múltiples
 M71.1 Altres tipus de bursitis infecciosa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.-, B96.-) per a identificar el microorganisme causal

  M71.10 Altres tipus de bursitis infecciosa, localització no especificada
689



  M71.11 Altres tipus de bursitis infecciosa, espatlla
   M71.111 Altres tipus de bursitis infecciosa, espatlla dreta
   M71.112 Altres tipus de bursitis infecciosa, espatlla esquerra
   M71.119 Altres tipus de bursitis infecciosa, espatlla no especificada
  M71.12 Altres tipus de bursitis infecciosa, colze
   M71.121 Altres tipus de bursitis infecciosa, colze dret
   M71.122 Altres tipus de bursitis infecciosa, colze esquerre
   M71.129 Altres tipus de bursitis infecciosa, colze no especificat
  M71.13 Altres tipus de bursitis infecciosa, canell
   M71.131 Altres tipus de bursitis infecciosa, canell dret
   M71.132 Altres tipus de bursitis infecciosa, canell esquerre
   M71.139 Altres tipus de bursitis infecciosa, canell no especificat
  M71.14 Altres tipus de bursitis infecciosa, mà
   M71.141 Altres tipus de bursitis infecciosa, mà dreta
   M71.142 Altres tipus de bursitis infecciosa, mà esquerra
   M71.149 Altres tipus de bursitis infecciosa, mà no especificada
  M71.15 Altres tipus de bursitis infecciosa, maluc
   M71.151 Altres tipus de bursitis infecciosa, maluc dret
   M71.152 Altres tipus de bursitis infecciosa, maluc esquerre
   M71.159 Altres tipus de bursitis infecciosa, maluc no especificat
  M71.16 Altres tipus de bursitis infecciosa, genoll
   M71.161 Altres tipus de bursitis infecciosa, genoll dret
   M71.162 Altres tipus de bursitis infecciosa, genoll esquerre
   M71.169 Altres tipus de bursitis infecciosa, genoll no especificat
  M71.17 Altres tipus de bursitis infecciosa, turmell i peu
   M71.171 Altres tipus de bursitis infecciosa, turmell i peu drets
   M71.172 Altres tipus de bursitis infecciosa, turmell i peu esquerres
   M71.179 Altres tipus de bursitis infecciosa, turmell i peu no especificats
  M71.18 Altres tipus de bursitis infecciosa, altres localitzacions
  M71.19 Altres tipus de bursitis infecciosa, localitzacions múltiples
 M71.2 Quist sinovial de la fossa poplítia [Baker]
  Exclou 1: quist sinovial de la fossa poplítia amb ruptura (M66.0)
  M71.20 Quist sinovial de la fossa poplítia [Baker], genoll no especificat
  M71.21 Quist sinovial de la fossa poplítia [Baker], genoll dret
  M71.22 Quist sinovial de la fossa poplítia [Baker], genoll esquerre
 M71.3 Altres tipus de quist de les bosses sinovials
  Quist sinovial NE

  Exclou 1: quist sinovial amb ruptura (M66.1-)
  M71.30 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, localització no especificada
  M71.31 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, espatlla
   M71.311 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, espatlla dreta
   M71.312 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, espatlla esquerra
   M71.319 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, espatlla no especificada
  M71.32 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, colze
   M71.321 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, colze dret
   M71.322 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, colze esquerre
   M71.329 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, colze no especificat
  M71.33 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, canell
   M71.331 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, canell dret
   M71.332 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, canell esquerre
   M71.339 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, canell no especificat
  M71.34 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, mà
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   M71.341 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, mà dreta
   M71.342 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, mà esquerra
   M71.349 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, mà no especificada
  M71.35 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, maluc
   M71.351 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, maluc dret
   M71.352 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, maluc esquerre
   M71.359 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, maluc no especificat
  M71.37 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, turmell i peu
   M71.371 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, turmell i peu drets
   M71.372 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, turmell i peu esquerres

   M71.379 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, turmell i peu no
especificats

  M71.38 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, altres localitzacions
  M71.39 Altres tipus de quist de les bosses sinovials, localitzacions múltiples
 M71.4 Dipòsit de calci a les bosses sinovials
  Exclou 2: dipòsit de calci a les bosses sinovials de l'espatlla (M75.3)
  M71.40 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, localització no especificada
  M71.42 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, colze
   M71.421 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, colze dret
   M71.422 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, colze esquerre
   M71.429 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, colze no especificat
  M71.43 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, canell
   M71.431 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, canell dret
   M71.432 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, canell esquerre
   M71.439 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, canell no especificat
  M71.44 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, mà
   M71.441 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, mà dreta
   M71.442 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, mà esquerra
   M71.449 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, mà no especificada
  M71.45 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, maluc
   M71.451 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, maluc dret
   M71.452 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, maluc esquerre
   M71.459 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, maluc no especificat
  M71.46 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, genoll
   M71.461 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, genoll dret
   M71.462 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, genoll esquerre
   M71.469 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, genoll no especificat
  M71.47 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, turmell i peu
   M71.471 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, turmell i peu drets
   M71.472 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, turmell i peu esquerres
   M71.479 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, turmell i peu no especificats
  M71.48 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, altres localitzacions
  M71.49 Dipòsit de calci a les bosses sinovials, localitzacions múltiples
 M71.5 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc
  Exclou 1: bursitis NE (M71.9-)

  Exclou 2: bursitis del lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda] (M76.4-)
bursitis d'espatlla (M75.5)

  M71.50 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, localització no especificada
  M71.52 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, colze
   M71.521 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, colze dret
   M71.522 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, colze esquerre
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   M71.529 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, colze no
especificat

  M71.53 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, canell
   M71.531 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, canell dret
   M71.532 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, canell esquerre

   M71.539 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, canell no
especificat

  M71.54 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, mà
   M71.541 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, mà dreta
   M71.542 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, mà esquerra

   M71.549 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, mà no
especificada

  M71.55 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, maluc
   M71.551 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, maluc dret
   M71.552 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, maluc esquerre

   M71.559 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, maluc no
especificat

  M71.56 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, genoll
   M71.561 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, genoll dret
   M71.562 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, genoll esquerre

   M71.569 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, genoll no
especificat

  M71.57 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, turmell i peu
   M71.571 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, turmell i peu drets

   M71.572 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, turmell i peu
esquerres

   M71.579 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, turmell i peu no
especificats

  M71.58 Altres tipus de bursitis no classificats a cap altre lloc, altres localitzacions
 M71.8 Altres tipus especificats de bursopatia
  M71.80 Altres tipus especificats de bursopatia, localització no especificada
  M71.81 Altres tipus especificats de bursopatia, espatlla
   M71.811 Altres tipus especificats de bursopatia, espatlla dreta
   M71.812 Altres tipus especificats de bursopatia, espatlla esquerra
   M71.819 Altres tipus especificats de bursopatia, espatlla no especificada
  M71.82 Altres tipus especificats de bursopatia, colze
   M71.821 Altres tipus especificats de bursopatia, colze dret
   M71.822 Altres tipus especificats de bursopatia, colze esquerre
   M71.829 Altres tipus especificats de bursopatia, colze no especificat
  M71.83 Altres tipus especificats de bursopatia, canell
   M71.831 Altres tipus especificats de bursopatia, canell dret
   M71.832 Altres tipus especificats de bursopatia, canell esquerre
   M71.839 Altres tipus especificats de bursopatia, canell no especificat
  M71.84 Altres tipus especificats de bursopatia, mà
   M71.841 Altres tipus especificats de bursopatia, mà dreta
   M71.842 Altres tipus especificats de bursopatia, mà esquerra
   M71.849 Altres tipus especificats de bursopatia, mà no especificada
  M71.85 Altres tipus especificats de bursopatia, maluc
   M71.851 Altres tipus especificats de bursopatia, maluc dret
   M71.852 Altres tipus especificats de bursopatia, maluc esquerre
   M71.859 Altres tipus especificats de bursopatia, maluc no especificat
  M71.86 Altres tipus especificats de bursopatia, genoll
   M71.861 Altres tipus especificats de bursopatia, genoll dret
   M71.862 Altres tipus especificats de bursopatia, genoll esquerre
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   M71.869 Altres tipus especificats de bursopatia, genoll no especificat
  M71.87 Altres tipus especificats de bursopatia, turmell i peu
   M71.871 Altres tipus especificats de bursopatia, turmell i peu drets
   M71.872 Altres tipus especificats de bursopatia, turmell i peu esquerres
   M71.879 Altres tipus especificats de bursopatia, turmell i peu no especificats
  M71.88 Altres tipus especificats de bursopatia, altres localitzacions
  M71.89 Altres tipus especificats de bursopatia, localitzacions múltiples
 M71.9 Bursopatia no especificada
  Bursitis NE
M72 Trastorns fibroblàstics
 Exclou 2: fibromatosi retroperitoneal (D48.3)
 M72.0 Fibromatosi de fàscia palmar [Dupuytren]
 M72.1 Coixinets dels artells
 M72.2 Fibromatosi de fàscia plantar
  Fasciïtis plantar
 M72.4 Fibromatosi pseudosarcomatosa
  Fasciïtis nodular
 M72.6 Fasciïtis necrosant

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.-, B96.-) per a identificar el microorganisme causal

 M72.8 Altres trastorns fibroblàstics

  
Abscés de fàscia
Fasciïtis NCAL
Altres tipus de fasciïtis infecciosa

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95.-, B96.-) per a identificar el microorganisme causal

  

Exclou 1: fasciïtis difusa (eosinofílica) (M35.4)
fasciïtis necrosant (M72.6)
fasciïtis nodular (M72.4)
fasciïtis perirenal amb infecció (N13.6)
fasciïtis perirenal NE (N13.5)
fasciïtis plantar (M72.2)

 M72.9 Trastorn fibroblàstic no especificat

  Fasciïtis NE
Fibromatosi NE

M75 Lesions d'espatlla
 Exclou 2: síndrome d'espatlla-mà (M89.0-)
 M75.0 Capsulitis adhesiva d'espatlla

  Espatlla glaçada
Periartritis d'espatlla

  M75.00 Capsulitis adhesiva, espatlla no especificada
  M75.01 Capsulitis adhesiva, espatlla dreta
  M75.02 Capsulitis adhesiva, espatlla esquerra
 M75.1 Esquinçament o ruptura del manegot dels rotatoris, no especificats com a traumàtics

  
Síndrome del manegot dels rotatoris
Esquinçament o ruptura del supraespinós, no especificats com a traumàtics
Síndrome supraespinosa

  Exclou 1: esquinçament traumàtic del manegot dels rotatoris (S46.01-)

  M75.10 Esquinçament o ruptura no especificats del manegot dels rotatoris, no especificats
com a traumàtics

   M75.100 Esquinçament o ruptura no especificats del manegot dels rotatoris,
espatlla no especificada, no especificats com a traumàtics

   M75.101 Esquinçament o ruptura no especificats del manegot dels rotatoris,
espatlla dreta, no especificats com a traumàtics
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   M75.102 Esquinçament o ruptura no especificats del manegot dels rotatoris,
espatlla esquerra, no especificats com a traumàtics

  M75.11 Esquinçament o ruptura incomplets del manegot dels rotatoris, no especificats
com a traumàtics

   M75.110 Esquinçament o ruptura incomplets del manegot dels rotatoris, espatlla
no especificada, no especificats com a traumàtics

   M75.111 Esquinçament o ruptura incomplets del manegot dels rotatoris, espatlla
dreta, no especificats com a traumàtics

   M75.112 Esquinçament o ruptura incomplets del manegot dels rotatoris, espatlla
esquerra, no especificats com a traumàtics

  M75.12 Esquinçament o ruptura complets del manegot dels rotatoris, no especificats com a
traumàtics

   M75.120 Esquinçament o ruptura complets del manegot dels rotatoris, espatlla
no especificada, no especificats com a traumàtics

   M75.121 Esquinçament o ruptura complets del manegot dels rotatoris, espatlla
dreta, no especificats com a traumàtics

   M75.122 Esquinçament o ruptura complets del manegot dels rotatoris, espatlla
esquerra, no especificats com a traumàtics

 M75.2 Tendinitis bicipital
  M75.20 Tendinitis bicipital, espatlla no especificada
  M75.21 Tendinitis bicipital, espatlla dreta
  M75.22 Tendinitis bicipital, espatlla esquerra
 M75.3 Tendinitis calcificant d'espatlla
  Bossa sinovial de l'espatlla calcificada
  M75.30 Tendinitis calcificant, espatlla no especificada
  M75.31 Tendinitis calcificant, espatlla dreta
  M75.32 Tendinitis calcificant, espatlla esquerra
 M75.4 Síndrome de pinçament subacromial d'espatlla
  M75.40 Síndrome de pinçament subacromial, espatlla no especificada
  M75.41 Síndrome de pinçament subacromial, espatlla dreta
  M75.42 Síndrome de pinçament subacromial, espatlla esquerra
 M75.5 Bursitis d'espatlla
  M75.50 Bursitis, espatlla no especificada
  M75.51 Bursitis, espatlla dreta
  M75.52 Bursitis, espatlla esquerra
 M75.8 Altres lesions d'espatlla
  M75.80 Altres lesions, espatlla no especificada
  M75.81 Altres lesions, espatlla dreta
  M75.82 Altres lesions, espatlla esquerra
 M75.9 Lesió d'espatlla no especificada
  M75.90 Lesió no especificada, espatlla no especificada
  M75.91 Lesió no especificada, espatlla dreta
  M75.92 Lesió no especificada, espatlla esquerra
M76 Entesitis, extremitat inferior, excloent el peu

 Exclou 2: bursitis per ús, ús excessiu i pressió (M70.-)
entesitis de turmell i peu (M77.5-)

 M76.0 Tendinitis glútia
  M76.00 Tendinitis glútia, maluc no especificat
  M76.01 Tendinitis glútia, maluc dret
  M76.02 Tendinitis glútia, maluc esquerre
 M76.1 Tendinitis del psoes
  M76.10 Tendinitis del psoes, maluc no especificat
  M76.11 Tendinitis del psoes, maluc dret
  M76.12 Tendinitis del psoes, maluc esquerre
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 M76.2 Esperó de la cresta ilíaca
  M76.20 Esperó de la cresta ilíaca, maluc no especificat
  M76.21 Esperó de la cresta ilíaca, maluc dret
  M76.22 Esperó de la cresta ilíaca, maluc esquerre
 M76.3 Síndrome de fricció de la banda iliotibial
  M76.30 Síndrome de fricció de la banda iliotibial, cama no especificada
  M76.31 Síndrome de fricció de la banda iliotibial, cama dreta
  M76.32 Síndrome de fricció de la banda iliotibial, cama esquerra
 M76.4 Bursitis de lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda]

  M76.40 Bursitis de lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda], cama no
especificada

  M76.41 Bursitis de lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda], cama dreta
  M76.42 Bursitis de lligament lateral intern del genoll [Pellegrini-Stieda], cama esquerra
 M76.5 Tendinitis rotular
  M76.50 Tendinitis rotular, genoll no especificat
  M76.51 Tendinitis rotular, genoll dret
  M76.52 Tendinitis rotular, genoll esquerre
 M76.6 Tendinitis aquil·liana
  Bursitis aquil·liana
  M76.60 Tendinitis aquil·liana, cama no especificada
  M76.61 Tendinitis aquil·liana, cama dreta
  M76.62 Tendinitis aquil·liana, cama esquerra
 M76.7 Tendinitis peroneal
  M76.70 Tendinitis peroneal, cama no especificada
  M76.71 Tendinitis peroneal, cama dreta
  M76.72 Tendinitis peroneal, cama esquerra
 M76.8 Altres tipus especificats d'entesitis d'extremitat inferior, excloent el peu
  M76.81 Síndrome del compartiment tibial anterior
   M76.811 Síndrome del compartiment tibial anterior, cama dreta
   M76.812 Síndrome del compartiment tibial anterior, cama esquerra
   M76.819 Síndrome del compartiment tibial anterior, cama no especificada
  M76.82 Tendinitis tibial posterior
   M76.821 Tendinitis tibial posterior, cama dreta
   M76.822 Tendinitis tibial posterior, cama esquerra
   M76.829 Tendinitis tibial posterior, cama no especificada
  M76.89 Altres tipus especificats d'entesitis, extremitat inferior, excloent el peu

   M76.891 Altres tipus especificats d'entesitis, extremitat inferior dreta, excloent el
peu

   M76.892 Altres tipus especificats d'entesitis, extremitat inferior esquerra,
excloent el peu

   M76.899 Altres tipus especificats d'entesitis, extremitat no especificada,
excloent el peu

 M76.9 Entesitis no especificada, extremitat inferior, excloent el peu
M77 Altres tipus d'entesitis
 Exclou 1: bursitis NE (M71.9-)

 
Exclou 2: bursitis per ús, ús excessiu i pressió (M70.-)

entesopatia vertebral (M46.0-)
osteòfit (M25.7)

 M77.0 Epicondilitis interna
  M77.00 Epicondilitis interna, colze no especificat
  M77.01 Epicondilitis interna, colze dret
  M77.02 Epicondilitis interna, colze esquerre
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 M77.1 Epicondilitis externa
  Colze de tennis
  M77.10 Epicondilitis externa, colze no especificat
  M77.11 Epicondilitis externa, colze dret
  M77.12 Epicondilitis externa, colze esquerre
 M77.2 Periartritis de canell
  M77.20 Periartritis, canell no especificat
  M77.21 Periartritis, canell dret
  M77.22 Periartritis, canell esquerre
 M77.3 Esperó del calcani
  M77.30 Esperó del calcani, peu no especificat
  M77.31 Esperó del calcani, peu dret
  M77.32 Esperó del calcani, peu esquerre
 M77.4 Metatarsàlgia
  Exclou 1: metatarsàlgia de Morton (G57.6)
  M77.40 Metatarsàlgia, peu no especificat
  M77.41 Metatarsàlgia, peu dret
  M77.42 Metatarsàlgia, peu esquerre
 M77.5 Altres tipus d'entesitis de peu i turmell
  M77.50 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell no especificats
  M77.51 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell drets
  M77.52 Altres tipus d'entesitis, peu i turmell esquerres
 M77.8 Altres tipus d'entesitis no classificats a cap altre lloc
 M77.9 Entesitis no especificada

  

Esperó ossi NE
Capsulitis NE
Periartritis NE
Tendinitis NE

M79 Altres trastorns dels teixits tous i trastorns no especificats dels teixits tous no classificats a cap altre lloc

 Exclou 1: dolor dels teixits tous psicogènic (F45.41)
reumatisme psicogènic (F45.8)

 M79.0 Reumatisme no especificat

  Exclou 1: fibromiàlgia (M79.7)
reumatisme palindròmic (M12.3-)

 M79.1 Miàlgia
  Síndrome de dolor miofascial

  Exclou 1: fibromiàlgia (M79.7)
miositis (M60.-)

  M79.10 Miàlgia, localització no especificada
  M79.11 Miàlgia, músculs de la masticació
  M79.12 Miàlgia, músculs auxiliars, cap i coll
  M79.18 Miàlgia, altres localitzacions
 M79.2 Neuràlgia i neuritis no especificades

  

Exclou 1: ciàtica (M54.3-M54.4)
mononeuropaties (G56-G58)
radiculitis braquial NE (M54.1)
radiculitis lumbosacra NE (M54.1)
radiculitis NE (M54.1)

 M79.3 Panniculitis no especificada

  
Exclou 1: panniculitis [Weber-Christian] recidivant (M35.6)

panniculitis de coll i esquena (M54.0-)
panniculitis lúpica (L93.2)

 M79.4 Hipertròfia de coixinet adipós (subrotular)
 M79.5 Cos estrany residual als teixits tous
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  Exclou 1: granuloma de cos estrany de la pell i el teixit subcutani (L92.3)
granuloma de cos estrany dels teixits tous (M60.2-)

 M79.6 Dolor d'extremitats, mans, peus i dits de la mà i el peu
  Exclou 2: dolor articular (M25.5-)
  M79.60 Dolor d'extremitat no especificat
   M79.601 Dolor, extremitat superior dreta
    Dolor d'extremitat superior dreta NE
   M79.602 Dolor, extremitat superior esquerra
    Dolor d'extremitat superior esquerra NE
   M79.603 Dolor, extremitat superior no especificada
    Dolor d'extremitat superior NE
   M79.604 Dolor, extremitat inferior dreta
    Dolor d'extremitat inferior dreta NE
   M79.605 Dolor, extremitat inferior esquerra
    Dolor d'extremitat inferior esquerra NE
   M79.606 Dolor, extremitat inferior no especificada
    Dolor d'extremitat inferior NE
   M79.609 Dolor, extremitat no especificada
    Dolor d'extremitat NE
  M79.62 Dolor de braç
   Dolor en la regió axil·lar
   M79.621 Dolor, braç dret
   M79.622 Dolor, braç esquerre
   M79.629 Dolor, braç no especificat
  M79.63 Dolor d'avantbraç
   M79.631 Dolor, avantbraç dret
   M79.632 Dolor, avantbraç esquerre
   M79.639 Dolor, avantbraç no especificat
  M79.64 Dolor de mà i dits de la mà
   M79.641 Dolor, mà dreta
   M79.642 Dolor, mà esquerra
   M79.643 Dolor, mà no especificada
   M79.644 Dolor, dit de la mà dreta
   M79.645 Dolor, dit de la mà esquerra
   M79.646 Dolor, dit de mà no especificada
  M79.65 Dolor de cuixa
   M79.651 Dolor, cuixa dreta
   M79.652 Dolor, cuixa esquerra
   M79.659 Dolor, cuixa no especificada
  M79.66 Dolor de cama
   M79.661 Dolor, cama dreta
   M79.662 Dolor, cama esquerra
   M79.669 Dolor, cama no especificada
  M79.67 Dolor de peu i dits del peu
   M79.671 Dolor, peu dret
   M79.672 Dolor, peu esquerre
   M79.673 Dolor, peu no especificat
   M79.674 Dolor, dit del peu dret
   M79.675 Dolor, dit del peu esquerre
   M79.676 Dolor, dit de peu no especificat
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 M79.7 Fibromiàlgia

  
Fibromiositis
Fibrositis
Miofibrositis

 M79.A Síndrome compartimental no traumàtica

  Codifiqueu
primer:

si escau, les complicacions postprocedimentals associades

  

Exclou 1: fibromiàlgia (M79.7)
infart isquèmic muscular no traumàtic (M62.2-)
síndrome compartimental NE (T79.A-)
síndrome compartimental traumàtica (T79.A-)

  M79.A1 Síndrome compartimental no traumàtica d'extremitat superior

   Síndrome compartimental no traumàtica d'espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la
mà

   M79.A11 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat superior dreta
   M79.A12 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat superior esquerra

   M79.A19 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat superior no
especificada

  M79.A2 Síndrome compartimental no traumàtica d'extremitat inferior
   Síndrome compartimental no traumàtica de maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu
   M79.A21 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat inferior dreta
   M79.A22 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat inferior esquerra

   M79.A29 Síndrome compartimental no traumàtica, extremitat inferior no
especificada

  M79.A3 Síndrome compartimental no traumàtica d'abdomen
  M79.A9 Síndrome compartimental no traumàtica d'altres localitzacions
 M79.8 Altres trastorns especificats dels teixits tous
  M79.81 Hematoma no traumàtic dels teixits tous

   Hematoma no traumàtic de múscul
Seroma no traumàtic de múscul i teixits tous

  M79.89 Altres trastorns especificats dels teixits tous
   Poliàlgia
 M79.9 Trastorn dels teixits tous no especificat
Trastorns de la densitat i l'estructura òssies (M80-M85)
M80 Osteoporosi amb fractura patològica actual
 Inclou: osteoporosi amb fractura per fragilitat actual

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

 
Exclou 1: aixafament vertebral NE (M48.5)

fractura patològica NE (M84.4)
vèrtebra cuneïforme NE (M48.5)

 Exclou 2: antecedents personals de fractura per osteoporosi (guarida) (Z87.310)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria M80:

 A - assistència inicial per fractura

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 M80.0 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual

  

Osteoporosi involutiva amb fractura patològica actual
Osteoporosi NE amb fractura patològica actual
Osteoporosi postmenopàusica amb fractura patològica actual
Osteoporosi senil amb fractura patològica actual
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  M80.00 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, localització no
especificada

  M80.01 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, espatlla

   M80.011 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
espatlla dreta

   M80.012 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
espatlla esquerra

   M80.019 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
espatlla no especificada

  M80.02 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, húmer

   M80.021 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
húmer dret

   M80.022 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
húmer esquerre

   M80.029 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
húmer no especificat

  M80.03 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, avantbraç
   Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual de canell

   M80.031 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
avantbraç dret

   M80.032 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
avantbraç esquerre

   M80.039 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
avantbraç no especificat

  M80.04 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, mà

   M80.041 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, mà
dreta

   M80.042 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, mà
esquerra

   M80.049 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, mà
no especificada

  M80.05 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, fèmur
   Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual de maluc

   M80.051 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
fèmur dret

   M80.052 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
fèmur esquerre

   M80.059 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
fèmur no especificat

  M80.06 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, cama

   M80.061 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
cama dreta

   M80.062 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
cama esquerra

   M80.069 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
cama no especificada

  M80.07 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, turmell i peu

   M80.071 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
turmell i peu drets

   M80.072 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
turmell i peu esquerres

   M80.079 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual,
turmell i peu no especificats

  M80.08 Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, vèrtebres

  M80.0A Osteoporosi relacionada amb l'edat amb fractura patològica actual, altres
localitzacions
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 M80.8 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual

  

Osteoporosi induïda per fàrmacs amb fractura patològica actual
Osteoporosi idiopàtica amb fractura patològica actual
Osteoporosi per inactivitat amb fractura patològica actual
Osteoporosi postooforectomia amb fractura patològica actual
Osteoporosi per malabsorció postoperatòria amb fractura patològica actual
Osteoporosi posttraumàtica amb fractura patològica actual

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  M80.80 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, localització no
especificada

  M80.81 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica, espatlla
   M80.811 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, espatlla dreta

   M80.812 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, espatlla
esquerra

   M80.819 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, espatlla no
especificada

  M80.82 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, húmer
   M80.821 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, húmer dret

   M80.822 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, húmer
esquerre

   M80.829 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, húmer no
especificat

  M80.83 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, avantbraç
   Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual de canell

   M80.831 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, avantbraç
dret

   M80.832 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, avantbraç
esquerre

   M80.839 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, avantbraç no
especificat

  M80.84 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, mà
   M80.841 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, mà dreta
   M80.842 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, mà esquerra

   M80.849 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, mà no
especificada

  M80.85 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, fèmur
   Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual de maluc
   M80.851 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, fèmur dret

   M80.852 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, fèmur
esquerre

   M80.859 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, fèmur no
especificat

  M80.86 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, cama
   M80.861 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, cama dreta

   M80.862 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, cama
esquerra

   M80.869 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, cama no
especificada

  M80.87 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, turmell i peu

   M80.871 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, turmell i peu
drets

   M80.872 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, turmell i peu
esquerres

   M80.879 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, turmell i peu
no especificats

  M80.88 Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, vèrtebres
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  M80.8A Altres tipus d'osteoporosi amb fractura patològica actual, altres localitzacions
M81 Osteoporosi sense fractura patològica actual

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents personals de fractura per osteoporosi (guarida), si escau (Z87.310)
defecte ossi major, si escau (M89.7-)

 Exclou 1: atròfia de Sudeck (M89.0)
osteoporosi amb fractura patològica actual (M80.-)

 M81.0 Osteoporosi relacionada amb l'edat sense fractura patològica actual

  

Osteoporosi involutiva sense fractura patològica actual
Osteoporosi NE
Osteoporosi postmenopàusica sense fractura patològica actual
Osteoporosi senil sense fractura patològica actual

 M81.6 Osteoporosi localitzada [Lequesne]
  Exclou 1: atròfia de Sudeck (M89.0)
 M81.8 Altres tipus d'osteoporosi sense fractura patològica actual

  

Osteoporosi induïda per fàrmacs sense fractura patològica actual
Osteoporosi idiopàtica sense fractura patològica actual
Osteoporosi per inactivitat sense fractura patològica actual
Osteoporosi postooforectomia sense fractura patològica actual
Osteoporosi per malabsorció postoperatòria sense fractura patològica actual
Osteoporosi posttraumàtica sense fractura patològica actual

  
Empreu un
codi
addicional:

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

M83 Osteomalàcia de l'adult

 

Exclou 1: osteodistròfia renal (N25.0)
osteomalàcia infantil i juvenil (E55.0)
osteomalàcia resistent a la vitamina D (E83.3)
raquitisme (actiu) (E55.0)
raquitisme (actiu) resistent a la vitamina D (E83.3)
seqüeles de raquitisme (actiu) (E64.3)

 M83.0 Osteomalàcia puerperal
 M83.1 Osteomalàcia senil
 M83.2 Osteomalàcia de l'adult causada per malabsorció
  Osteomalàcia en adults per malabsorció postoperatòria
 M83.3 Osteomalàcia de l'adult causada per malnutrició
 M83.4 Malaltia òssia per alumini
 M83.5 Altres tipus d'osteomalàcia de l'adult induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 M83.8 Altres tipus d'osteomalàcia de l'adult
 M83.9 Osteomalàcia de l'adult no especificada
M84 Trastorns de continuïtat òssia
 Exclou 2: fractura traumàtica òssia —v. fractura segons localització
 M84.3 Fractura per sobrecàrrega

  
Fractura de la marxa
Fractura per sobrecàrrega NE
Reacció a la sobrecàrrega

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega

  
Exclou 1: fractura patològica causada per osteoporosi (M80.-)

fractura patològica NE (M84.4.-)
fractura traumàtica (S12.-, S22.-, S32.-, S42.-, S52.-, S62.-, S72.-, S82.-, S92.-)

  Exclou 2: antecedents personals de fractura per sobrecàrrega (guarida) (Z87.312)
fractura de vèrtebra per sobrecàrrega (M48.4-)
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  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M84.3:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

  K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

  P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

  S - seqüela

  M84.30 Fractura per sobrecàrrega, localització no especificada
  M84.31 Fractura per sobrecàrrega, espatlla
   M84.311 Fractura per sobrecàrrega, espatlla dreta
   M84.312 Fractura per sobrecàrrega, espatlla esquerra
   M84.319 Fractura per sobrecàrrega, espatlla no especificada
  M84.32 Fractura per sobrecàrrega, húmer
   M84.321 Fractura per sobrecàrrega, húmer dret
   M84.322 Fractura per sobrecàrrega, húmer esquerre
   M84.329 Fractura per sobrecàrrega, húmer no especificat
  M84.33 Fractura per sobrecàrrega, cúbit i radi
   M84.331 Fractura per sobrecàrrega, cúbit dret
   M84.332 Fractura per sobrecàrrega, cúbit esquerre
   M84.333 Fractura per sobrecàrrega, radi dret
   M84.334 Fractura per sobrecàrrega, radi esquerre
   M84.339 Fractura per sobrecàrrega, cúbit i radi no especificats
  M84.34 Fractura per sobrecàrrega, mà i dits de la mà
   M84.341 Fractura per sobrecàrrega, mà dreta
   M84.342 Fractura per sobrecàrrega, mà esquerra
   M84.343 Fractura per sobrecàrrega, mà no especificada
   M84.344 Fractura per sobrecàrrega, dit de la mà dreta
   M84.345 Fractura per sobrecàrrega, dit de la mà esquerra
   M84.346 Fractura per sobrecàrrega, dit de mà no especificada
  M84.35 Fractura per sobrecàrrega, pelvis i fèmur
   Fractura per sobrecàrrega de maluc
   M84.350 Fractura per sobrecàrrega, pelvis
   M84.351 Fractura per sobrecàrrega, fèmur dret
   M84.352 Fractura per sobrecàrrega, fèmur esquerre
   M84.353 Fractura per sobrecàrrega, fèmur no especificat
   M84.359 Fractura per sobrecàrrega, maluc, localització no especificada
  M84.36 Fractura per sobrecàrrega, tíbia i peroné
   M84.361 Fractura per sobrecàrrega, tíbia dreta
   M84.362 Fractura per sobrecàrrega, tíbia esquerra
   M84.363 Fractura per sobrecàrrega, peroné dret
   M84.364 Fractura per sobrecàrrega, peroné esquerre
   M84.369 Fractura per sobrecàrrega, tíbia i peroné no especificats
  M84.37 Fractura per sobrecàrrega, turmell, peu i dits del peu
   M84.371 Fractura per sobrecàrrega, turmell dret
   M84.372 Fractura per sobrecàrrega, turmell esquerre
   M84.373 Fractura per sobrecàrrega, turmell no especificat
   M84.374 Fractura per sobrecàrrega, peu dret
   M84.375 Fractura per sobrecàrrega, peu esquerre
   M84.376 Fractura per sobrecàrrega, peu no especificat
   M84.377 Fractura per sobrecàrrega, dit del peu dret
   M84.378 Fractura per sobrecàrrega, dit del peu esquerre
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   M84.379 Fractura per sobrecàrrega, dit de peu no especificat
  M84.38 Fractura per sobrecàrrega, altres localitzacions
   Exclou 2: fractura de vèrtebra per sobrecàrrega (M48.4-)
 M84.4 Fractura patològica no classificada a cap altre lloc

  Fractura crònica
Fractura patològica NE

  

Exclou 1: aixafament vertebral NCAL (M48.5)
fractura patològica en altres malalties (M84.6-)
fractura patològica en malaltia neoplàstica (M84.5-)
fractura patològica en osteoporosi (M80.-)
fractura per sobrecàrrega (M84.3-)
fractura traumàtica (S12.-, S22.-, S32.-, S42.-, S52.-, S62.-, S72.-, S82.-, S92.-)

  Exclou 2: antecedents personals de fractura patològica (guarida) (Z87.311)

  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M84.4:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

  K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

  P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

  S - seqüela

  M84.40 Fractura patològica, localització no especificada
  M84.41 Fractura patològica, espatlla
   M84.411 Fractura patològica, espatlla dreta
   M84.412 Fractura patològica, espatlla esquerra
   M84.419 Fractura patològica, espatlla no especificada
  M84.42 Fractura patològica, húmer
   M84.421 Fractura patològica, húmer dret
   M84.422 Fractura patològica, húmer esquerre
   M84.429 Fractura patològica, húmer no especificat
  M84.43 Fractura patològica, cúbit i radi
   M84.431 Fractura patològica, cúbit dret
   M84.432 Fractura patològica, cúbit esquerre
   M84.433 Fractura patològica, radi dret
   M84.434 Fractura patològica, radi esquerre
   M84.439 Fractura patològica, cúbit i radi no especificats
  M84.44 Fractura patològica, mà i dits de la mà
   M84.441 Fractura patològica, mà dreta
   M84.442 Fractura patològica, mà esquerra
   M84.443 Fractura patològica, mà no especificada
   M84.444 Fractura patològica, dit de la mà dreta
   M84.445 Fractura patològica, dit de la mà esquerra
   M84.446 Fractura patològica, dit de mà no especificada
  M84.45 Fractura patològica, fèmur i pelvis
   M84.451 Fractura patològica, fèmur dret
   M84.452 Fractura patològica, fèmur esquerre
   M84.453 Fractura patològica, fèmur no especificat
   M84.454 Fractura patològica, pelvis
   M84.459 Fractura patològica, maluc, localització no especificada
  M84.46 Fractura patològica, tíbia i peroné
   M84.461 Fractura patològica, tíbia dreta
   M84.462 Fractura patològica, tíbia esquerra
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   M84.463 Fractura patològica, peroné dret
   M84.464 Fractura patològica, peroné esquerre
   M84.469 Fractura patològica, tíbia i peroné no especificats
  M84.47 Fractura patològica, turmell, peu i dits del peu
   M84.471 Fractura patològica, turmell dret
   M84.472 Fractura patològica, turmell esquerre
   M84.473 Fractura patològica, turmell no especificat
   M84.474 Fractura patològica, peu dret
   M84.475 Fractura patològica, peu esquerre
   M84.476 Fractura patològica, peu no especificat
   M84.477 Fractura patològica, dit del peu dret
   M84.478 Fractura patològica, dit del peu esquerre
   M84.479 Fractura patològica, dit de peu no especificat
  M84.48 Fractura patològica, altres localitzacions
 M84.5 Fractura patològica en malaltia neoplàstica

  Codifiqueu
també:

la neoplàsia subjacent

  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M84.5:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

  K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

  P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

  S - seqüela

  M84.50 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, localització no especificada
  M84.51 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, espatlla
   M84.511 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, espatlla dreta
   M84.512 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, espatlla esquerra
   M84.519 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, espatlla no especificada
  M84.52 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, húmer
   M84.521 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, húmer dret
   M84.522 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, húmer esquerre
   M84.529 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, húmer no especificat
  M84.53 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, cúbit i radi
   M84.531 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, cúbit dret
   M84.532 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, cúbit esquerre
   M84.533 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, radi dret
   M84.534 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, radi esquerre
   M84.539 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, cúbit i radi no especificats
  M84.54 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, mà
   M84.541 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, mà dreta
   M84.542 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, mà esquerra
   M84.549 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, mà no especificada
  M84.55 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, pelvis i fèmur
   M84.550 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, pelvis
   M84.551 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, fèmur dret
   M84.552 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, fèmur esquerre
   M84.553 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, fèmur no especificat

   M84.559 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, maluc, localització no
especificada

  M84.56 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, tíbia i peroné
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   M84.561 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, tíbia dreta
   M84.562 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, tíbia esquerra
   M84.563 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, peroné dret
   M84.564 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, peroné esquerre

   M84.569 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, tíbia i peroné no
especificats

  M84.57 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, turmell i peu
   M84.571 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, turmell dret
   M84.572 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, turmell esquerre
   M84.573 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, turmell no especificat
   M84.574 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, peu dret
   M84.575 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, peu esquerre
   M84.576 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, peu no especificat
  M84.58 Fractura patològica en malaltia neoplàstica, altres localitzacions especificades
   Fractura patològica en malaltia neoplàstica de vèrtebres
 M84.6 Fractura patològica en altres malalties

  Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent

  Exclou 1: fractura patològica en osteoporosi (M80.-)

  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M84.6:

  A - assistència inicial per fractura

  D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

  G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

  K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

  P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

  S - seqüela

  M84.60 Fractura patològica en altres malalties, localització no especificada
  M84.61 Fractura patològica en altres malalties, espatlla
   M84.611 Fractura patològica en altres malalties, espatlla dreta
   M84.612 Fractura patològica en altres malalties, espatlla esquerra
   M84.619 Fractura patològica en altres malalties, espatlla no especificada
  M84.62 Fractura patològica en altres malalties, húmer
   M84.621 Fractura patològica en altres malalties, húmer dret
   M84.622 Fractura patològica en altres malalties, húmer esquerre
   M84.629 Fractura patològica en altres malalties, húmer no especificat
  M84.63 Fractura patològica en altres malalties, cúbit i radi
   M84.631 Fractura patològica en altres malalties, cúbit dret
   M84.632 Fractura patològica en altres malalties, cúbit esquerre
   M84.633 Fractura patològica en altres malalties, radi dret
   M84.634 Fractura patològica en altres malalties, radi esquerre
   M84.639 Fractura patològica en altres malalties, cúbit i radi no especificats
  M84.64 Fractura patològica en altres malalties, mà
   M84.641 Fractura patològica en altres malalties, mà dreta
   M84.642 Fractura patològica en altres malalties, mà esquerra
   M84.649 Fractura patològica en altres malalties, mà no especificada
  M84.65 Fractura patològica en altres malalties, pelvis i fèmur
   M84.650 Fractura patològica en altres malalties, pelvis
   M84.651 Fractura patològica en altres malalties, fèmur dret
   M84.652 Fractura patològica en altres malalties, fèmur esquerre
   M84.653 Fractura patològica en altres malalties, fèmur no especificat
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   M84.659 Fractura patològica en altres malalties, maluc, localització no
especificada

  M84.66 Fractura patològica en altres malalties, tíbia i peroné
   M84.661 Fractura patològica en altres malalties, tíbia dreta
   M84.662 Fractura patològica en altres malalties, tíbia esquerra
   M84.663 Fractura patològica en altres malalties, peroné dret
   M84.664 Fractura patològica en altres malalties, peroné esquerre
   M84.669 Fractura patològica en altres malalties, tíbia i peroné no especificats
  M84.67 Fractura patològica en altres malalties, turmell i peu
   M84.671 Fractura patològica en altres malalties, turmell dret
   M84.672 Fractura patològica en altres malalties, turmell esquerre
   M84.673 Fractura patològica en altres malalties, turmell no especificat
   M84.674 Fractura patològica en altres malalties, peu dret
   M84.675 Fractura patològica en altres malalties, peu esquerre
   M84.676 Fractura patològica en altres malalties, peu no especificat
  M84.68 Fractura patològica en altres malalties, altres localitzacions
 M84.7 Fractura no traumàtica no classificada a cap altre lloc
  M84.75 Fractura femoral atípica

   

A - assistència inicial per fractura
S - seqüela
P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa
K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi
G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada
D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria M84.75:

   M84.750 Fractura femoral atípica no especificada
   M84.751 Fractura femoral atípica incompleta, extremitat inferior dreta
   M84.752 Fractura femoral atípica incompleta, extremitat inferior esquerra
   M84.753 Fractura femoral atípica incompleta, extremitat inferior no especificada
   M84.754 Fractura femoral atípica transversal completa, extremitat inferior dreta

   M84.755 Fractura femoral atípica transversal completa, extremitat inferior
esquerra

   M84.756 Fractura femoral atípica transversal completa, extremitat inferior no
especificada

   M84.757 Fractura femoral atípica obliqua completa, extremitat inferior dreta
   M84.758 Fractura femoral atípica obliqua completa, extremitat inferior esquerra

   M84.759 Fractura femoral atípica obliqua completa, extremitat inferior no
especificada

 M84.8 Altres trastorns de la continuïtat òssia
  M84.80 Altres trastorns de la continuïtat òssia, localització no especificada
  M84.81 Altres trastorns de la continuïtat òssia, espatlla
   M84.811 Altres trastorns de la continuïtat òssia, espatlla dreta
   M84.812 Altres trastorns de la continuïtat òssia, espatlla esquerra
   M84.819 Altres trastorns de la continuïtat òssia, espatlla no especificada
  M84.82 Altres trastorns de la continuïtat òssia, húmer
   M84.821 Altres trastorns de la continuïtat òssia, húmer dret
   M84.822 Altres trastorns de la continuïtat òssia, húmer esquerre
   M84.829 Altres trastorns de la continuïtat òssia, húmer no especificat
  M84.83 Altres trastorns de la continuïtat òssia, cúbit i radi
   M84.831 Altres trastorns de la continuïtat òssia, cúbit dret
   M84.832 Altres trastorns de la continuïtat òssia, cúbit esquerre
   M84.833 Altres trastorns de la continuïtat òssia, radi dret
   M84.834 Altres trastorns de la continuïtat òssia, radi esquerre
   M84.839 Altres trastorns de la continuïtat òssia, cúbit i radi no especificats
  M84.84 Altres trastorns de la continuïtat òssia, mà
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   M84.841 Altres trastorns de la continuïtat òssia, mà dreta
   M84.842 Altres trastorns de la continuïtat òssia, mà esquerra
   M84.849 Altres trastorns de la continuïtat òssia, mà no especificada
  M84.85 Altres trastorns de la continuïtat òssia, regió pelviana i cuixa
   M84.851 Altres trastorns de la continuïtat òssia, regió pelviana i cuixa dretes
   M84.852 Altres trastorns de la continuïtat òssia, regió pelviana i cuixa esquerres

   M84.859 Altres trastorns de la continuïtat òssia, regió pelviana i cuixa no
especificades

  M84.86 Altres trastorns de la continuïtat òssia, tíbia i peroné
   M84.861 Altres trastorns de la continuïtat òssia, tíbia dreta
   M84.862 Altres trastorns de la continuïtat òssia, tíbia esquerra
   M84.863 Altres trastorns de la continuïtat òssia, peroné dret
   M84.864 Altres trastorns de la continuïtat òssia, peroné esquerre
   M84.869 Altres trastorns de la continuïtat òssia, tíbia i peroné no especificats
  M84.87 Altres trastorns de la continuïtat òssia, turmell i peu
   M84.871 Altres trastorns de la continuïtat òssia, turmell i peu drets
   M84.872 Altres trastorns de la continuïtat òssia, turmell i peu esquerres
   M84.879 Altres trastorns de la continuïtat òssia, turmell i peu no especificats
  M84.88 Altres trastorns de la continuïtat òssia, altres localitzacions
 M84.9 Trastorns de la continuïtat òssia no especificats
M85 Altres trastorns de la densitat i l'estructura òssies

 

Exclou 1: displàsia fibrosa poliostòtica (Q78.1)
osteogènesi imperfecta (Q78.0)
osteopecilosi (Q78.8)
osteopetrosi (Q78.2)

 M85.0 Displàsia fibrosa (monostòtica)
  Exclou 2: displàsia fibrosa de maxil·lar (M27.8)
  M85.00 Displàsia fibrosa (monostòtica), localització no especificada
  M85.01 Displàsia fibrosa (monostòtica), espatlla
   M85.011 Displàsia fibrosa (monostòtica), espatlla dreta
   M85.012 Displàsia fibrosa (monostòtica), espatlla esquerra
   M85.019 Displàsia fibrosa (monostòtica), espatlla no especificada
  M85.02 Displàsia fibrosa (monostòtica), braç
   M85.021 Displàsia fibrosa (monostòtica), braç dret
   M85.022 Displàsia fibrosa (monostòtica), braç esquerre
   M85.029 Displàsia fibrosa (monostòtica), braç no especificat
  M85.03 Displàsia fibrosa (monostòtica), avantbraç
   M85.031 Displàsia fibrosa (monostòtica), avantbraç dret
   M85.032 Displàsia fibrosa (monostòtica), avantbraç esquerre
   M85.039 Displàsia fibrosa (monostòtica), avantbraç no especificat
  M85.04 Displàsia fibrosa (monostòtica), mà
   M85.041 Displàsia fibrosa (monostòtica), mà dreta
   M85.042 Displàsia fibrosa (monostòtica), mà esquerra
   M85.049 Displàsia fibrosa (monostòtica), mà no especificada
  M85.05 Displàsia fibrosa (monostòtica), cuixa
   M85.051 Displàsia fibrosa (monostòtica), cuixa dreta
   M85.052 Displàsia fibrosa (monostòtica), cuixa esquerra
   M85.059 Displàsia fibrosa (monostòtica), cuixa no especificada
  M85.06 Displàsia fibrosa (monostòtica), cama
   M85.061 Displàsia fibrosa (monostòtica), cama dreta
   M85.062 Displàsia fibrosa (monostòtica), cama esquerra
   M85.069 Displàsia fibrosa (monostòtica), cama no especificada
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  M85.07 Displàsia fibrosa (monostòtica), turmell i peu
   M85.071 Displàsia fibrosa (monostòtica), turmell i peu drets
   M85.072 Displàsia fibrosa (monostòtica), turmell i peu esquerres
   M85.079 Displàsia fibrosa (monostòtica), turmell i peu no especificats
  M85.08 Displàsia fibrosa (monostòtica), altres localitzacions
  M85.09 Displàsia fibrosa (monostòtica), localitzacions múltiples
 M85.1 Fluorosi òssia
  M85.10 Fluorosi òssia, localització no especificada
  M85.11 Fluorosi òssia, espatlla
   M85.111 Fluorosi òssia, espatlla dreta
   M85.112 Fluorosi òssia, espatlla esquerra
   M85.119 Fluorosi òssia, espatlla no especificada
  M85.12 Fluorosi òssia, braç
   M85.121 Fluorosi òssia, braç dret
   M85.122 Fluorosi òssia, braç esquerre
   M85.129 Fluorosi òssia, braç no especificat
  M85.13 Fluorosi òssia, avantbraç
   M85.131 Fluorosi òssia, avantbraç dret
   M85.132 Fluorosi òssia, avantbraç esquerre
   M85.139 Fluorosi òssia, avantbraç no especificat
  M85.14 Fluorosi òssia, mà
   M85.141 Fluorosi òssia, mà dreta
   M85.142 Fluorosi òssia, mà esquerra
   M85.149 Fluorosi òssia, mà no especificada
  M85.15 Fluorosi òssia, cuixa
   M85.151 Fluorosi òssia, cuixa dreta
   M85.152 Fluorosi òssia, cuixa esquerra
   M85.159 Fluorosi òssia, cuixa no especificada
  M85.16 Fluorosi òssia, cama
   M85.161 Fluorosi òssia, cama dreta
   M85.162 Fluorosi òssia, cama esquerra
   M85.169 Fluorosi òssia, cama no especificada
  M85.17 Fluorosi òssia, turmell i peu
   M85.171 Fluorosi òssia, turmell i peu drets
   M85.172 Fluorosi òssia, turmell i peu esquerres
   M85.179 Fluorosi òssia, turmell i peu no especificats
  M85.18 Fluorosi òssia, altres localitzacions
  M85.19 Fluorosi òssia, localitzacions múltiples
 M85.2 Hiperostosi cranial
 M85.3 Osteïtis condensant
  M85.30 Osteïtis condensant, localització no especificada
  M85.31 Osteïtis condensant, espatlla
   M85.311 Osteïtis condensant, espatlla dreta
   M85.312 Osteïtis condensant, espatlla esquerra
   M85.319 Osteïtis condensant, espatlla no especificada
  M85.32 Osteïtis condensant, braç
   M85.321 Osteïtis condensant, braç dret
   M85.322 Osteïtis condensant, braç esquerre
   M85.329 Osteïtis condensant, braç no especificat
  M85.33 Osteïtis condensant, avantbraç
   M85.331 Osteïtis condensant, avantbraç dret
   M85.332 Osteïtis condensant, avantbraç esquerre
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   M85.339 Osteïtis condensant, avantbraç no especificat
  M85.34 Osteïtis condensant, mà
   M85.341 Osteïtis condensant, mà dreta
   M85.342 Osteïtis condensant, mà esquerra
   M85.349 Osteïtis condensant, mà no especificada
  M85.35 Osteïtis condensant, cuixa
   M85.351 Osteïtis condensant, cuixa dreta
   M85.352 Osteïtis condensant, cuixa esquerra
   M85.359 Osteïtis condensant, cuixa no especificada
  M85.36 Osteïtis condensant, cama
   M85.361 Osteïtis condensant, cama dreta
   M85.362 Osteïtis condensant, cama esquerra
   M85.369 Osteïtis condensant, cama no especificada
  M85.37 Osteïtis condensant, turmell i peu
   M85.371 Osteïtis condensant, turmell i peu drets
   M85.372 Osteïtis condensant, turmell i peu esquerres
   M85.379 Osteïtis condensant, turmell i peu no especificats
  M85.38 Osteïtis condensant, altres localitzacions
  M85.39 Osteïtis condensant, localitzacions múltiples
 M85.4 Quist ossi solitari
  Exclou 2: quist solitari de maxil·lar (M27.4)
  M85.40 Quist ossi solitari, localització no especificada
  M85.41 Quist ossi solitari, espatlla
   M85.411 Quist ossi solitari, espatlla dreta
   M85.412 Quist ossi solitari, espatlla esquerra
   M85.419 Quist ossi solitari, espatlla no especificada
  M85.42 Quist ossi solitari, húmer
   M85.421 Quist ossi solitari, húmer dret
   M85.422 Quist ossi solitari, húmer esquerre
   M85.429 Quist ossi solitari, húmer no especificat
  M85.43 Quist ossi solitari, cúbit i radi
   M85.431 Quist ossi solitari, cúbit i radi drets
   M85.432 Quist ossi solitari, cúbit i radi esquerres
   M85.439 Quist ossi solitari, cúbit i radi no especificats
  M85.44 Quist ossi solitari, mà
   M85.441 Quist ossi solitari, mà dreta
   M85.442 Quist ossi solitari, mà esquerra
   M85.449 Quist ossi solitari, mà no especificada
  M85.45 Quist ossi solitari, pelvis
   M85.451 Quist ossi solitari, pelvis dreta
   M85.452 Quist ossi solitari, pelvis esquerra
   M85.459 Quist ossi solitari, pelvis no especificada
  M85.46 Quist ossi solitari, tíbia i peroné
   M85.461 Quist ossi solitari, tíbia i peroné drets
   M85.462 Quist ossi solitari, tíbia i peroné esquerres
   M85.469 Quist ossi solitari, tíbia i peroné no especificats
  M85.47 Quist ossi solitari, turmell i peu
   M85.471 Quist ossi solitari, turmell i peu drets
   M85.472 Quist ossi solitari, turmell i peu esquerres
   M85.479 Quist ossi solitari, turmell i peu no especificats
  M85.48 Quist ossi solitari, altres localitzacions
 M85.5 Quist ossi aneurismàtic
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  Exclou 2: quist aneurismal de maxil·lar (M27.4)
  M85.50 Quist ossi aneurismàtic, localització no especificada
  M85.51 Quist ossi aneurismàtic, espatlla
   M85.511 Quist ossi aneurismàtic, espatlla dreta
   M85.512 Quist ossi aneurismàtic, espatlla esquerra
   M85.519 Quist ossi aneurismàtic, espatlla no especificada
  M85.52 Quist ossi aneurismàtic, braç
   M85.521 Quist ossi aneurismàtic, braç dret
   M85.522 Quist ossi aneurismàtic, braç esquerre
   M85.529 Quist ossi aneurismàtic, braç no especificat
  M85.53 Quist ossi aneurismàtic, avantbraç
   M85.531 Quist ossi aneurismàtic, avantbraç dret
   M85.532 Quist ossi aneurismàtic, avantbraç esquerre
   M85.539 Quist ossi aneurismàtic, avantbraç no especificat
  M85.54 Quist ossi aneurismàtic, mà
   M85.541 Quist ossi aneurismàtic, mà dreta
   M85.542 Quist ossi aneurismàtic, mà esquerra
   M85.549 Quist ossi aneurismàtic, mà no especificada
  M85.55 Quist ossi aneurismàtic, cuixa
   M85.551 Quist ossi aneurismàtic, cuixa dreta
   M85.552 Quist ossi aneurismàtic, cuixa esquerra
   M85.559 Quist ossi aneurismàtic, cuixa no especificada
  M85.56 Quist ossi aneurismàtic, cama
   M85.561 Quist ossi aneurismàtic, cama dreta
   M85.562 Quist ossi aneurismàtic, cama esquerra
   M85.569 Quist ossi aneurismàtic, cama no especificada
  M85.57 Quist ossi aneurismàtic, turmell i peu
   M85.571 Quist ossi aneurismàtic, turmell i peu drets
   M85.572 Quist ossi aneurismàtic, turmell i peu esquerres
   M85.579 Quist ossi aneurismàtic, turmell i peu no especificats
  M85.58 Quist ossi aneurismàtic, altres localitzacions
  M85.59 Quist ossi aneurismàtic, localitzacions múltiples
 M85.6 Altres tipus de quist ossi

  
Exclou 1: osteïtis fibrosa quística generalitzada [malaltia òssia de Von Recklinghausen]

(E21.0)
quist de maxil·lar NCAL (M27.4)

  M85.60 Altres tipus de quist ossi, localització no especificada
  M85.61 Altres tipus de quist ossi, espatlla
   M85.611 Altres tipus de quist ossi, espatlla dreta
   M85.612 Altres tipus de quist ossi, espatlla esquerra
   M85.619 Altres tipus de quist ossi, espatlla no especificada
  M85.62 Altres tipus de quist ossi, braç
   M85.621 Altres tipus de quist ossi, braç dret
   M85.622 Altres tipus de quist ossi, braç esquerre
   M85.629 Altres tipus de quist ossi, braç no especificat
  M85.63 Altres tipus de quist ossi, avantbraç
   M85.631 Altres tipus de quist ossi, avantbraç dret
   M85.632 Altres tipus de quist ossi, avantbraç esquerre
   M85.639 Altres tipus de quist ossi, avantbraç no especificat
  M85.64 Altres tipus de quist ossi, mà
   M85.641 Altres tipus de quist ossi, mà dreta
   M85.642 Altres tipus de quist ossi, mà esquerra
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   M85.649 Altres tipus de quist ossi, mà no especificada
  M85.65 Altres tipus de quist ossi, cuixa
   M85.651 Altres tipus de quist ossi, cuixa dreta
   M85.652 Altres tipus de quist ossi, cuixa esquerra
   M85.659 Altres tipus de quist ossi, cuixa no especificada
  M85.66 Altres tipus de quist ossi, cama
   M85.661 Altres tipus de quist ossi, cama dreta
   M85.662 Altres tipus de quist ossi, cama esquerra
   M85.669 Altres tipus de quist ossi, cama no especificada
  M85.67 Altres tipus de quist ossi, turmell i peu
   M85.671 Altres tipus de quist ossi, turmell i peu drets
   M85.672 Altres tipus de quist ossi, turmell i peu esquerres
   M85.679 Altres tipus de quist ossi, turmell i peu no especificats
  M85.68 Altres tipus de quist ossi, altres localitzacions
  M85.69 Altres tipus de quist ossi, localitzacions múltiples
 M85.8 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies

  Hiperostosi dels ossos, excepte crani
Osteoesclerosi adquirida

  

Exclou 1: hiperostosi vertebral idiopàtica difusa (M48.1)
mielofibrosi per osteoesclerosi (D75.81)
osteoesclerosi congènita (Q77.4)
osteoesclerosi fragilitas (generalitzada) (Q78.2)

  M85.80 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, localització no
especificada

  M85.81 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, espatlla

   M85.811 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, espatlla
dreta

   M85.812 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, espatlla
esquerra

   M85.819 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, espatlla
no especificada

  M85.82 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, braç

   M85.821 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, braç
dret

   M85.822 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, braç
esquerre

   M85.829 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, braç no
especificat

  M85.83 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, avantbraç

   M85.831 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies,
avantbraç dret

   M85.832 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies,
avantbraç esquerre

   M85.839 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies,
avantbraç no especificat

  M85.84 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, mà

   M85.841 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, mà
dreta

   M85.842 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, mà
esquerra

   M85.849 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, mà no
especificada

  M85.85 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cuixa

   M85.851 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cuixa
dreta
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   M85.852 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cuixa
esquerra

   M85.859 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cuixa
no especificada

  M85.86 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cama

   M85.861 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cama
dreta

   M85.862 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cama
esquerra

   M85.869 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, cama
no especificada

  M85.87 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, turmell i peu

   M85.871 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, turmell i
peu drets

   M85.872 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, turmell i
peu esquerres

   M85.879 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, turmell i
peu no especificats

  M85.88 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, altres localitzacions

  M85.89 Altres trastorns especificats de la densitat i l'estructura òssies, localitzacions
múltiples

 M85.9 Trastorn de la densitat i l'estructura òssies no especificat
Osteopaties i condropaties (M80-M94)
Altres osteopaties (M86-M90)
Exclou 1: osteopaties postprocedimentals (M96.-)
M86 Osteomielitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

 

Exclou 1: osteomielitis causada per:
echinococcus (B67.2)
gonococs (A54.43)
salmonel·les (A02.24)

 

Exclou 2: osteomielitis de:
òrbita (H05.0-)
penyal (H70.2-)
vèrtebra (M46.2-)

 M86.0 Osteomielitis aguda hematogènica
  M86.00 Osteomielitis aguda hematogènica, localització no especificada
  M86.01 Osteomielitis aguda hematogènica, espatlla
   M86.011 Osteomielitis aguda hematogènica, espatlla dreta
   M86.012 Osteomielitis aguda hematogènica, espatlla esquerra
   M86.019 Osteomielitis aguda hematogènica, espatlla no especificada
  M86.02 Osteomielitis aguda hematogènica, húmer
   M86.021 Osteomielitis aguda hematogènica, húmer dret
   M86.022 Osteomielitis aguda hematogènica, húmer esquerre
   M86.029 Osteomielitis aguda hematogènica, húmer no especificat
  M86.03 Osteomielitis aguda hematogènica, radi i cúbit
   M86.031 Osteomielitis aguda hematogènica, radi i cúbit drets
   M86.032 Osteomielitis aguda hematogènica, radi i cúbit esquerres
   M86.039 Osteomielitis aguda hematogènica, radi i cúbit no especificats
  M86.04 Osteomielitis aguda hematogènica, mà
   M86.041 Osteomielitis aguda hematogènica, mà dreta
   M86.042 Osteomielitis aguda hematogènica, mà esquerra
   M86.049 Osteomielitis aguda hematogènica, mà no especificada
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  M86.05 Osteomielitis aguda hematogènica, fèmur
   M86.051 Osteomielitis aguda hematogènica, fèmur dret
   M86.052 Osteomielitis aguda hematogènica, fèmur esquerre
   M86.059 Osteomielitis aguda hematogènica, fèmur no especificat
  M86.06 Osteomielitis aguda hematogènica, tíbia i peroné
   M86.061 Osteomielitis aguda hematogènica, tíbia i peroné drets
   M86.062 Osteomielitis aguda hematogènica, tíbia i peroné esquerres
   M86.069 Osteomielitis aguda hematogènica, tíbia i peroné no especificats
  M86.07 Osteomielitis aguda hematogènica, turmell i peu
   M86.071 Osteomielitis aguda hematogènica, turmell i peu drets
   M86.072 Osteomielitis aguda hematogènica, turmell i peu esquerres
   M86.079 Osteomielitis aguda hematogènica, turmell i peu no especificats
  M86.08 Osteomielitis aguda hematogènica, altres localitzacions
  M86.09 Osteomielitis aguda hematogènica, localitzacions múltiples
 M86.1 Altres tipus d'osteomielitis aguda
  M86.10 Altres tipus d'osteomielitis aguda, localització no especificada
  M86.11 Altres tipus d'osteomielitis aguda, espatlla
   M86.111 Altres tipus d'osteomielitis aguda, espatlla dreta
   M86.112 Altres tipus d'osteomielitis aguda, espatlla esquerra
   M86.119 Altres tipus d'osteomielitis aguda, espatlla no especificada
  M86.12 Altres tipus d'osteomielitis aguda, húmer
   M86.121 Altres tipus d'osteomielitis aguda, húmer dret
   M86.122 Altres tipus d'osteomielitis aguda, húmer esquerre
   M86.129 Altres tipus d'osteomielitis aguda, húmer no especificat
  M86.13 Altres tipus d'osteomielitis aguda, radi i cúbit
   M86.131 Altres tipus d'osteomielitis aguda, radi i cúbit drets
   M86.132 Altres tipus d'osteomielitis aguda, radi i cúbit esquerres
   M86.139 Altres tipus d'osteomielitis aguda, radi i cúbit no especificats
  M86.14 Altres tipus d'osteomielitis aguda, mà
   M86.141 Altres tipus d'osteomielitis aguda, mà dreta
   M86.142 Altres tipus d'osteomielitis aguda, mà esquerra
   M86.149 Altres tipus d'osteomielitis aguda, mà no especificada
  M86.15 Altres tipus d'osteomielitis aguda, fèmur
   M86.151 Altres tipus d'osteomielitis aguda, fèmur dret
   M86.152 Altres tipus d'osteomielitis aguda, fèmur esquerre
   M86.159 Altres tipus d'osteomielitis aguda, fèmur no especificat
  M86.16 Altres tipus d'osteomielitis aguda, tíbia i peroné
   M86.161 Altres tipus d'osteomielitis aguda, tíbia i peroné drets
   M86.162 Altres tipus d'osteomielitis aguda, tíbia i peroné esquerres
   M86.169 Altres tipus d'osteomielitis aguda, tíbia i peroné no especificats
  M86.17 Altres tipus d'osteomielitis aguda, turmell i peu
   M86.171 Altres tipus d'osteomielitis aguda, turmell i peu drets
   M86.172 Altres tipus d'osteomielitis aguda, turmell i peu esquerres
   M86.179 Altres tipus d'osteomielitis aguda, turmell i peu no especificats
  M86.18 Altres tipus d'osteomielitis aguda, altres localitzacions
  M86.19 Altres tipus d'osteomielitis aguda, localitzacions múltiples
 M86.2 Osteomielitis subaguda
  M86.20 Osteomielitis subaguda, localització no especificada
  M86.21 Osteomielitis subaguda, espatlla
   M86.211 Osteomielitis subaguda, espatlla dreta
   M86.212 Osteomielitis subaguda, espatlla esquerra
   M86.219 Osteomielitis subaguda, espatlla no especificada
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  M86.22 Osteomielitis subaguda, húmer
   M86.221 Osteomielitis subaguda, húmer dret
   M86.222 Osteomielitis subaguda, húmer esquerre
   M86.229 Osteomielitis subaguda, húmer no especificat
  M86.23 Osteomielitis subaguda, radi i cúbit
   M86.231 Osteomielitis subaguda, radi i cúbit drets
   M86.232 Osteomielitis subaguda, radi i cúbit esquerres
   M86.239 Osteomielitis subaguda, radi i cúbit no especificats
  M86.24 Osteomielitis subaguda, mà
   M86.241 Osteomielitis subaguda, mà dreta
   M86.242 Osteomielitis subaguda, mà esquerra
   M86.249 Osteomielitis subaguda, mà no especificada
  M86.25 Osteomielitis subaguda, fèmur
   M86.251 Osteomielitis subaguda, fèmur dret
   M86.252 Osteomielitis subaguda, fèmur esquerre
   M86.259 Osteomielitis subaguda, fèmur no especificat
  M86.26 Osteomielitis subaguda, tíbia i peroné
   M86.261 Osteomielitis subaguda, tíbia i peroné drets
   M86.262 Osteomielitis subaguda, tíbia i peroné esquerres
   M86.269 Osteomielitis subaguda, tíbia i peroné no especificats
  M86.27 Osteomielitis subaguda, turmell i peu
   M86.271 Osteomielitis subaguda, turmell i peu drets
   M86.272 Osteomielitis subaguda, turmell i peu esquerres
   M86.279 Osteomielitis subaguda, turmell i peu no especificats
  M86.28 Osteomielitis subaguda, altres localitzacions
  M86.29 Osteomielitis subaguda, localitzacions múltiples
 M86.3 Osteomielitis crònica multifocal
  M86.30 Osteomielitis crònica multifocal, localització no especificada
  M86.31 Osteomielitis crònica multifocal, espatlla
   M86.311 Osteomielitis crònica multifocal, espatlla dreta
   M86.312 Osteomielitis crònica multifocal, espatlla esquerra
   M86.319 Osteomielitis crònica multifocal, espatlla no especificada
  M86.32 Osteomielitis crònica multifocal, húmer
   M86.321 Osteomielitis crònica multifocal, húmer dret
   M86.322 Osteomielitis crònica multifocal, húmer esquerre
   M86.329 Osteomielitis crònica multifocal, húmer no especificat
  M86.33 Osteomielitis crònica multifocal, radi i cúbit
   M86.331 Osteomielitis crònica multifocal, radi i cúbit drets
   M86.332 Osteomielitis crònica multifocal, radi i cúbit esquerres
   M86.339 Osteomielitis crònica multifocal, radi i cúbit no especificats
  M86.34 Osteomielitis crònica multifocal, mà
   M86.341 Osteomielitis crònica multifocal, mà dreta
   M86.342 Osteomielitis crònica multifocal, mà esquerra
   M86.349 Osteomielitis crònica multifocal, mà no especificada
  M86.35 Osteomielitis crònica multifocal, fèmur
   M86.351 Osteomielitis crònica multifocal, fèmur dret
   M86.352 Osteomielitis crònica multifocal, fèmur esquerre
   M86.359 Osteomielitis crònica multifocal, fèmur no especificat
  M86.36 Osteomielitis crònica multifocal, tíbia i peroné
   M86.361 Osteomielitis crònica multifocal, tíbia i peroné drets
   M86.362 Osteomielitis crònica multifocal, tíbia i peroné esquerres
   M86.369 Osteomielitis crònica multifocal, tíbia i peroné no especificats
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  M86.37 Osteomielitis crònica multifocal, turmell i peu
   M86.371 Osteomielitis crònica multifocal, turmell i peu drets
   M86.372 Osteomielitis crònica multifocal, turmell i peu esquerres
   M86.379 Osteomielitis crònica multifocal, turmell i peu no especificats
  M86.38 Osteomielitis crònica multifocal, altres localitzacions
  M86.39 Osteomielitis crònica multifocal, localitzacions múltiples
 M86.4 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge
  M86.40 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, localització no especificada
  M86.41 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, espatlla
   M86.411 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, espatlla dreta
   M86.412 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, espatlla esquerra
   M86.419 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, espatlla no especificada
  M86.42 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, húmer
   M86.421 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, húmer dret
   M86.422 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, húmer esquerre
   M86.429 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, húmer no especificat
  M86.43 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, radi i cúbit
   M86.431 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, radi i cúbit drets
   M86.432 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, radi i cúbit esquerres

   M86.439 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, radi i cúbit no
especificats

  M86.44 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, mà
   M86.441 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, mà dreta
   M86.442 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, mà esquerra
   M86.449 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, mà no especificada
  M86.45 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, fèmur
   M86.451 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, fèmur dret
   M86.452 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, fèmur esquerre
   M86.459 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, fèmur no especificat
  M86.46 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, tíbia i peroné
   M86.461 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, tíbia i peroné drets
   M86.462 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, tíbia i peroné esquerres

   M86.469 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, tíbia i peroné no
especificats

  M86.47 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, turmell i peu
   M86.471 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, turmell i peu drets
   M86.472 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, turmell i peu esquerres

   M86.479 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, turmell i peu no
especificats

  M86.48 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, altres localitzacions
  M86.49 Osteomielitis crònica amb fístula de drenatge, localitzacions múltiples
 M86.5 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica
  M86.50 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, localització no especificada
  M86.51 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, espatlla
   M86.511 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, espatlla dreta
   M86.512 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, espatlla esquerra

   M86.519 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, espatlla no
especificada

  M86.52 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, húmer
   M86.521 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, húmer dret
   M86.522 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, húmer esquerre
   M86.529 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, húmer no especificat
  M86.53 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, radi i cúbit
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   M86.531 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, radi i cúbit drets
   M86.532 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, radi i cúbit esquerres

   M86.539 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, radi i cúbit no
especificats

  M86.54 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, mà
   M86.541 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, mà dreta
   M86.542 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, mà esquerra
   M86.549 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, mà no especificada
  M86.55 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, fèmur
   M86.551 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, fèmur dret
   M86.552 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, fèmur esquerre
   M86.559 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, fèmur no especificat
  M86.56 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, tíbia i peroné
   M86.561 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, tíbia i peroné drets

   M86.562 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, tíbia i peroné
esquerres

   M86.569 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, tíbia i peroné no
especificats

  M86.57 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, turmell i peu
   M86.571 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, turmell i peu drets

   M86.572 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, turmell i peu
esquerres

   M86.579 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, turmell i peu no
especificats

  M86.58 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, altres localitzacions
  M86.59 Altres tipus d'osteomielitis crònica hematogènica, localitzacions múltiples
 M86.6 Altres tipus d'osteomielitis crònica
  M86.60 Altres tipus d'osteomielitis crònica, localització no especificada
  M86.61 Altres tipus d'osteomielitis crònica, espatlla
   M86.611 Altres tipus d'osteomielitis crònica, espatlla dreta
   M86.612 Altres tipus d'osteomielitis crònica, espatlla esquerra
   M86.619 Altres tipus d'osteomielitis crònica, espatlla no especificada
  M86.62 Altres tipus d'osteomielitis crònica, húmer
   M86.621 Altres tipus d'osteomielitis crònica, húmer dret
   M86.622 Altres tipus d'osteomielitis crònica, húmer esquerre
   M86.629 Altres tipus d'osteomielitis crònica, húmer no especificat
  M86.63 Altres tipus d'osteomielitis crònica, radi i cúbit
   M86.631 Altres tipus d'osteomielitis crònica, radi i cúbit drets
   M86.632 Altres tipus d'osteomielitis crònica, radi i cúbit esquerres
   M86.639 Altres tipus d'osteomielitis crònica, radi i cúbit no especificats
  M86.64 Altres tipus d'osteomielitis crònica, mà
   M86.641 Altres tipus d'osteomielitis crònica, mà dreta
   M86.642 Altres tipus d'osteomielitis crònica, mà esquerra
   M86.649 Altres tipus d'osteomielitis crònica, mà no especificada
  M86.65 Altres tipus d'osteomielitis crònica, cuixa
   M86.651 Altres tipus d'osteomielitis crònica, cuixa dreta
   M86.652 Altres tipus d'osteomielitis crònica, cuixa esquerra
   M86.659 Altres tipus d'osteomielitis crònica, cuixa no especificada
  M86.66 Altres tipus d'osteomielitis crònica, tíbia i peroné
   M86.661 Altres tipus d'osteomielitis crònica, tíbia i peroné drets
   M86.662 Altres tipus d'osteomielitis crònica, tíbia i peroné esquerres
   M86.669 Altres tipus d'osteomielitis crònica, tíbia i peroné no especificats
  M86.67 Altres tipus d'osteomielitis crònica, turmell i peu
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   M86.671 Altres tipus d'osteomielitis crònica, turmell i peu drets
   M86.672 Altres tipus d'osteomielitis crònica, turmell i peu esquerres
   M86.679 Altres tipus d'osteomielitis crònica, turmell i peu no especificats
  M86.68 Altres tipus d'osteomielitis crònica, altres localitzacions
  M86.69 Altres tipus d'osteomielitis crònica, localitzacions múltiples
 M86.8 Altres tipus d'osteomielitis
  Abscés de Brodie
  M86.8X Altres tipus d'osteomielitis
   M86.8X0 Altres tipus d'osteomielitis, localitzacions múltiples
   M86.8X1 Altres tipus d'osteomielitis, espatlla
   M86.8X2 Altres tipus d'osteomielitis, braç
   M86.8X3 Altres tipus d'osteomielitis, avantbraç
   M86.8X4 Altres tipus d'osteomielitis, mà
   M86.8X5 Altres tipus d'osteomielitis, cuixa
   M86.8X6 Altres tipus d'osteomielitis, cama
   M86.8X7 Altres tipus d'osteomielitis, turmell i peu
   M86.8X8 Altres tipus d'osteomielitis, altres localitzacions
   M86.8X9 Altres tipus d'osteomielitis, localitzacions no especificades
 M86.9 Osteomielitis no especificada

  Infecció òssia NE
Periostitis sense osteomielitis

M87 Osteonecrosi
 Inclou: necrosi avascular de l'os

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

 Exclou 1: osteocondropaties (M90-M93)
osteonecrosi juvenil (M91-M92)

 M87.0 Necrosi asèptica idiopàtica d'os
  M87.00 Necrosi asèptica idiopàtica, os no especificat
  M87.01 Necrosi asèptica idiopàtica, espatlla
   Necrosi asèptica idiopàtica, clavícula i escàpula
   M87.011 Necrosi asèptica idiopàtica, espatlla dreta
   M87.012 Necrosi asèptica idiopàtica, espatlla esquerra
   M87.019 Necrosi asèptica idiopàtica, espatlla no especificada
  M87.02 Necrosi asèptica idiopàtica, húmer
   M87.021 Necrosi asèptica idiopàtica, húmer dret
   M87.022 Necrosi asèptica idiopàtica, húmer esquerre
   M87.029 Necrosi asèptica idiopàtica, húmer no especificat
  M87.03 Necrosi asèptica idiopàtica, radi, cúbit i carp
   M87.031 Necrosi asèptica idiopàtica, radi dret
   M87.032 Necrosi asèptica idiopàtica, radi esquerre
   M87.033 Necrosi asèptica idiopàtica, radi no especificat
   M87.034 Necrosi asèptica idiopàtica, cúbit dret
   M87.035 Necrosi asèptica idiopàtica, cúbit esquerre
   M87.036 Necrosi asèptica idiopàtica, cúbit no especificat
   M87.037 Necrosi asèptica idiopàtica, carp dret
   M87.038 Necrosi asèptica idiopàtica, carp esquerre
   M87.039 Necrosi asèptica idiopàtica, carp no especificat
  M87.04 Necrosi asèptica idiopàtica, mà i dits de la mà
   Necrosi asèptica idiopàtica, metacarp i falanges de la mà
   M87.041 Necrosi asèptica idiopàtica, mà dreta
   M87.042 Necrosi asèptica idiopàtica, mà esquerra
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   M87.043 Necrosi asèptica idiopàtica, mà no especificada
   M87.044 Necrosi asèptica idiopàtica, dit de la mà dreta
   M87.045 Necrosi asèptica idiopàtica, dit de la mà esquerra
   M87.046 Necrosi asèptica idiopàtica, dit de mà no especificada
  M87.05 Necrosi asèptica idiopàtica, pelvis i fèmur
   M87.050 Necrosi asèptica idiopàtica, pelvis
   M87.051 Necrosi asèptica idiopàtica, fèmur dret
   M87.052 Necrosi asèptica idiopàtica, fèmur esquerre
   M87.059 Necrosi asèptica idiopàtica, fèmur no especificat
    Necrosi asèptica idiopàtica, maluc NE
  M87.06 Necrosi asèptica idiopàtica, tíbia i peroné
   M87.061 Necrosi asèptica idiopàtica, tíbia dreta
   M87.062 Necrosi asèptica idiopàtica, tíbia esquerra
   M87.063 Necrosi asèptica idiopàtica, tíbia no especificada
   M87.064 Necrosi asèptica idiopàtica, peroné dret
   M87.065 Necrosi asèptica idiopàtica, peroné esquerre
   M87.066 Necrosi asèptica idiopàtica, peroné no especificat
  M87.07 Necrosi asèptica idiopàtica, turmell, peu i dits del peu
   Necrosi asèptica idiopàtica, metatars, tars i falanges del peu
   M87.071 Necrosi asèptica idiopàtica, turmell dret
   M87.072 Necrosi asèptica idiopàtica, turmell esquerre
   M87.073 Necrosi asèptica idiopàtica, turmell no especificat
   M87.074 Necrosi asèptica idiopàtica, peu dret
   M87.075 Necrosi asèptica idiopàtica, peu esquerre
   M87.076 Necrosi asèptica idiopàtica, peu no especificat
   M87.077 Necrosi asèptica idiopàtica, dit del peu dret
   M87.078 Necrosi asèptica idiopàtica, dit del peu esquerre
   M87.079 Necrosi asèptica idiopàtica, dit de peu no especificat
  M87.08 Necrosi asèptica idiopàtica d'os, altres localitzacions
  M87.09 Necrosi asèptica idiopàtica d'os, localitzacions múltiples
 M87.1 Osteonecrosi causada per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  M87.10 Osteonecrosi causada per fàrmacs, os no especificat
  M87.11 Osteonecrosi causada per fàrmacs, espatlla
   M87.111 Osteonecrosi causada per fàrmacs, espatlla dreta
   M87.112 Osteonecrosi causada per fàrmacs, espatlla esquerra
   M87.119 Osteonecrosi causada per fàrmacs, espatlla no especificada
  M87.12 Osteonecrosi causada per fàrmacs, húmer
   M87.121 Osteonecrosi causada per fàrmacs, húmer dret
   M87.122 Osteonecrosi causada per fàrmacs, húmer esquerre
   M87.129 Osteonecrosi causada per fàrmacs, húmer no especificat
  M87.13 Osteonecrosi causada per fàrmacs, radi, cúbit i carp
   M87.131 Osteonecrosi causada per fàrmacs, radi dret
   M87.132 Osteonecrosi causada per fàrmacs, radi esquerre
   M87.133 Osteonecrosi causada per fàrmacs, radi no especificat
   M87.134 Osteonecrosi causada per fàrmacs, cúbit dret
   M87.135 Osteonecrosi causada per fàrmacs, cúbit esquerre
   M87.136 Osteonecrosi causada per fàrmacs, cúbit no especificat
   M87.137 Osteonecrosi causada per fàrmacs, carp dret
   M87.138 Osteonecrosi causada per fàrmacs, carp esquerre
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   M87.139 Osteonecrosi causada per fàrmacs, carp no especificat
  M87.14 Osteonecrosi causada per fàrmacs, mà i dits de la mà
   M87.141 Osteonecrosi causada per fàrmacs, mà dreta
   M87.142 Osteonecrosi causada per fàrmacs, mà esquerra
   M87.143 Osteonecrosi causada per fàrmacs, mà no especificada
   M87.144 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit de la mà dreta
   M87.145 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit de la mà esquerra
   M87.146 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit de mà no especificada
  M87.15 Osteonecrosi causada per fàrmacs, pelvis i fèmur
   M87.150 Osteonecrosi causada per fàrmacs, pelvis
   M87.151 Osteonecrosi causada per fàrmacs, fèmur dret
   M87.152 Osteonecrosi causada per fàrmacs, fèmur esquerre
   M87.159 Osteonecrosi causada per fàrmacs, fèmur no especificat
  M87.16 Osteonecrosi causada per fàrmacs, tíbia i peroné
   M87.161 Osteonecrosi causada per fàrmacs, tíbia dreta
   M87.162 Osteonecrosi causada per fàrmacs, tíbia esquerra
   M87.163 Osteonecrosi causada per fàrmacs, tíbia no especificada
   M87.164 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peroné dret
   M87.165 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peroné esquerre
   M87.166 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peroné no especificat
  M87.17 Osteonecrosi causada per fàrmacs, turmell, peu i dits del peu
   M87.171 Osteonecrosi causada per fàrmacs, turmell dret
   M87.172 Osteonecrosi causada per fàrmacs, turmell esquerre
   M87.173 Osteonecrosi causada per fàrmacs, turmell no especificat
   M87.174 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peu dret
   M87.175 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peu esquerre
   M87.176 Osteonecrosi causada per fàrmacs, peu no especificat
   M87.177 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit del peu dret
   M87.178 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit del peu esquerre
   M87.179 Osteonecrosi causada per fàrmacs, dit de peu no especificat
  M87.18 Osteonecrosi causada per fàrmacs, altres localitzacions
   M87.180 Osteonecrosi causada per fàrmacs, maxil·lar
   M87.188 Osteonecrosi causada per fàrmacs, altres localitzacions
  M87.19 Osteonecrosi causada per fàrmacs, localitzacions múltiples
 M87.2 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior
  M87.20 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, os no especificat
  M87.21 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, espatlla
   M87.211 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, espatlla dreta
   M87.212 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, espatlla esquerra

   M87.219 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, espatlla no
especificada

  M87.22 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, húmer
   M87.221 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, húmer dret
   M87.222 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, húmer esquerre
   M87.229 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, húmer no especificat
  M87.23 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, radi, cúbit i carp
   M87.231 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, radi dret
   M87.232 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, radi esquerre
   M87.233 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, radi no especificat
   M87.234 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, cúbit dret
   M87.235 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, cúbit esquerre
   M87.236 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, cúbit no especificat
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   M87.237 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, carp dret
   M87.238 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, carp esquerre
   M87.239 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, carp no especificat
  M87.24 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, mà i dits de la mà
   M87.241 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, mà dreta
   M87.242 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, mà esquerra
   M87.243 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, mà no especificada
   M87.244 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit de la mà dreta
   M87.245 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit de la mà esquerra

   M87.246 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit de mà no
especificada

  M87.25 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, pelvis i fèmur
   M87.250 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, pelvis
   M87.251 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, fèmur dret
   M87.252 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, fèmur esquerre
   M87.256 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, fèmur no especificat
  M87.26 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, tíbia i peroné
   M87.261 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, tíbia dreta
   M87.262 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, tíbia esquerra
   M87.263 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, tíbia no especificada
   M87.264 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peroné dret
   M87.265 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peroné esquerre
   M87.266 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peroné no especificat
  M87.27 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, turmell, peu i dits del peu
   M87.271 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, turmell dret
   M87.272 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, turmell esquerre
   M87.273 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, turmell no especificat
   M87.274 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peu dret
   M87.275 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peu esquerre
   M87.276 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, peu no especificat
   M87.277 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit del peu dret
   M87.278 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit del peu esquerre

   M87.279 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, dit de peu no
especificat

  M87.28 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, altres localitzacions
  M87.29 Osteonecrosi causada per traumatisme anterior, localitzacions múltiples
 M87.3 Altres tipus d'osteonecrosi secundària
  M87.30 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, os no especificat
  M87.31 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, espatlla
   M87.311 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, espatlla dreta
   M87.312 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, espatlla esquerra
   M87.319 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, espatlla no especificada
  M87.32 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, húmer
   M87.321 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, húmer dret
   M87.322 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, húmer esquerre
   M87.329 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, húmer no especificat
  M87.33 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, radi, cúbit i carp
   M87.331 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, radi dret
   M87.332 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, radi esquerre
   M87.333 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, radi no especificat
   M87.334 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, cúbit dret
   M87.335 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, cúbit esquerre
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   M87.336 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, cúbit no especificat
   M87.337 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, carp dret
   M87.338 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, carp esquerre
   M87.339 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, carp no especificat
  M87.34 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, mà i dits de la mà
   M87.341 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, mà dreta
   M87.342 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, mà esquerra
   M87.343 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, mà no especificada
   M87.344 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit de la mà dreta
   M87.345 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit de la mà esquerra
   M87.346 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit de mà no especificada
  M87.35 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, pelvis i fèmur
   M87.350 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, pelvis
   M87.351 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, fèmur dret
   M87.352 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, fèmur esquerre
   M87.353 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, fèmur no especificat
  M87.36 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, tíbia i peroné
   M87.361 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, tíbia dreta
   M87.362 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, tíbia esquerra
   M87.363 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, tíbia no especificada
   M87.364 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peroné dret
   M87.365 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peroné esquerre
   M87.366 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peroné no especificat
  M87.37 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, turmell i peu
   M87.371 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, turmell dret
   M87.372 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, turmell esquerre
   M87.373 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, turmell no especificat
   M87.374 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peu dret
   M87.375 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peu esquerre
   M87.376 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, peu no especificat
   M87.377 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit del peu dret
   M87.378 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit del peu esquerre
   M87.379 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, dit de peu no especificat
  M87.38 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, altres localitzacions
  M87.39 Altres tipus d'osteonecrosi secundària, localitzacions múltiples
 M87.8 Altres tipus d'osteonecrosi
  M87.80 Altres tipus d'osteonecrosi, os no especificat
  M87.81 Altres tipus d'osteonecrosi, espatlla
   M87.811 Altres tipus d'osteonecrosi, espatlla dreta
   M87.812 Altres tipus d'osteonecrosi, espatlla esquerra
   M87.819 Altres tipus d'osteonecrosi, espatlla no especificada
  M87.82 Altres tipus d'osteonecrosi, húmer
   M87.821 Altres tipus d'osteonecrosi, húmer dret
   M87.822 Altres tipus d'osteonecrosi, húmer esquerre
   M87.829 Altres tipus d'osteonecrosi, húmer no especificat
  M87.83 Altres tipus d'osteonecrosi, radi, cúbit i carp
   M87.831 Altres tipus d'osteonecrosi, radi dret
   M87.832 Altres tipus d'osteonecrosi, radi esquerre
   M87.833 Altres tipus d'osteonecrosi, radi no especificat
   M87.834 Altres tipus d'osteonecrosi, cúbit dret
   M87.835 Altres tipus d'osteonecrosi, cúbit esquerre
   M87.836 Altres tipus d'osteonecrosi, cúbit no especificat
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   M87.837 Altres tipus d'osteonecrosi, carp dret
   M87.838 Altres tipus d'osteonecrosi, carp esquerre
   M87.839 Altres tipus d'osteonecrosi, carp no especificat
  M87.84 Altres tipus d'osteonecrosi, mà i dits de la mà
   M87.841 Altres tipus d'osteonecrosi, mà dreta
   M87.842 Altres tipus d'osteonecrosi, mà esquerra
   M87.843 Altres tipus d'osteonecrosi, mà no especificada
   M87.844 Altres tipus d'osteonecrosi, dit de la mà dreta
   M87.845 Altres tipus d'osteonecrosi, dit de la mà esquerra
   M87.849 Altres tipus d'osteonecrosi, dit de mà no especificada
  M87.85 Altres tipus d'osteonecrosi, pelvis i fèmur
   M87.850 Altres tipus d'osteonecrosi, pelvis
   M87.851 Altres tipus d'osteonecrosi, fèmur dret
   M87.852 Altres tipus d'osteonecrosi, fèmur esquerre
   M87.859 Altres tipus d'osteonecrosi, fèmur no especificat
  M87.86 Altres tipus d'osteonecrosi, tíbia i peroné
   M87.861 Altres tipus d'osteonecrosi, tíbia dreta
   M87.862 Altres tipus d'osteonecrosi, tíbia esquerra
   M87.863 Altres tipus d'osteonecrosi, tíbia no especificada
   M87.864 Altres tipus d'osteonecrosi, peroné dret
   M87.865 Altres tipus d'osteonecrosi, peroné esquerre
   M87.869 Altres tipus d'osteonecrosi, peroné no especificat
  M87.87 Altres tipus d'osteonecrosi, turmell, peu i dits del peu
   M87.871 Altres tipus d'osteonecrosi, turmell dret
   M87.872 Altres tipus d'osteonecrosi, turmell esquerre
   M87.873 Altres tipus d'osteonecrosi, turmell no especificat
   M87.874 Altres tipus d'osteonecrosi, peu dret
   M87.875 Altres tipus d'osteonecrosi, peu esquerre
   M87.876 Altres tipus d'osteonecrosi, peu no especificat
   M87.877 Altres tipus d'osteonecrosi, dit del peu dret
   M87.878 Altres tipus d'osteonecrosi, dit del peu esquerre
   M87.879 Altres tipus d'osteonecrosi, dit de peu no especificat
  M87.88 Altres tipus d'osteonecrosi, altres localitzacions
  M87.89 Altres tipus d'osteonecrosi, localitzacions múltiples
 M87.9 Osteonecrosi no especificada
  Necrosi òssia NE
M88 Osteïtis deformant [Malaltia de Paget òssia]
 Exclou 1: osteïtis deformant en malalties neoplàstiques (M90.6)
 M88.0 Osteïtis deformant de crani
 M88.1 Osteïtis deformant de vèrtebres
 M88.8 Osteïtis deformant d'altres ossos
  M88.81 Osteïtis deformant, espatlla
   M88.811 Osteïtis deformant, espatlla dreta
   M88.812 Osteïtis deformant, espatlla esquerra
   M88.819 Osteïtis deformant, espatlla no especificada
  M88.82 Osteïtis deformant, braç
   M88.821 Osteïtis deformant, braç dret
   M88.822 Osteïtis deformant, braç esquerre
   M88.829 Osteïtis deformant, braç no especificat
  M88.83 Osteïtis deformant, avantbraç
   M88.831 Osteïtis deformant, avantbraç dret
   M88.832 Osteïtis deformant, avantbraç esquerre
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   M88.839 Osteïtis deformant, avantbraç no especificada
  M88.84 Osteïtis deformant, mà
   M88.841 Osteïtis deformant, mà dreta
   M88.842 Osteïtis deformant, mà esquerra
   M88.849 Osteïtis deformant, mà no especificada
  M88.85 Osteïtis deformant, cuixa
   M88.851 Osteïtis deformant, cuixa dreta
   M88.852 Osteïtis deformant, cuixa esquerra
   M88.859 Osteïtis deformant, cuixa no especificada
  M88.86 Osteïtis deformant, cama
   M88.861 Osteïtis deformant, cama dreta
   M88.862 Osteïtis deformant, cama esquerra
   M88.869 Osteïtis deformant, cama no especificada
  M88.87 Osteïtis deformant, turmell i peu
   M88.871 Osteïtis deformant, turmell i peu drets
   M88.872 Osteïtis deformant, turmell i peu esquerres
   M88.879 Osteïtis deformant, turmell i peu no especificats
  M88.88 Osteïtis deformant, altres ossos

   Exclou 2: osteïtis deformant de crani (M88.0)
osteïtis deformant de vèrtebres (M88.1)

  M88.89 Osteïtis deformant, localitzacions múltiples
 M88.9 Osteïtis deformant d'os no especificat
M89 Altres trastorns ossis
 M89.0 Algoneurodistròfia

  Síndrome d'espatlla-mà
Atròfia de Sudeck

  

Exclou 1: causàlgia d'extremitat inferior (G57.7-)
causàlgia d'extremitat superior (G56.4-)
distròfia simpàtica reflexa (G90.5-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat inferior (G57.7-)
síndrome de dolor regional complex de tipus II d'extremitat superior (G56.4-)

  M89.00 Algoneurodistròfia, localització no especificada
  M89.01 Algoneurodistròfia, espatlla
   M89.011 Algoneurodistròfia, espatlla dreta
   M89.012 Algoneurodistròfia, espatlla esquerra
   M89.019 Algoneurodistròfia, espatlla no especificada
  M89.02 Algoneurodistròfia, braç
   M89.021 Algoneurodistròfia, braç dret
   M89.022 Algoneurodistròfia, braç esquerre
   M89.029 Algoneurodistròfia, braç no especificat
  M89.03 Algoneurodistròfia, avantbraç
   M89.031 Algoneurodistròfia, avantbraç dret
   M89.032 Algoneurodistròfia, avantbraç esquerre
   M89.039 Algoneurodistròfia, avantbraç no especificat
  M89.04 Algoneurodistròfia, mà
   M89.041 Algoneurodistròfia, mà dreta
   M89.042 Algoneurodistròfia, mà esquerra
   M89.049 Algoneurodistròfia, mà no especificada
  M89.05 Algoneurodistròfia, cuixa
   M89.051 Algoneurodistròfia, cuixa dreta
   M89.052 Algoneurodistròfia, cuixa esquerra
   M89.059 Algoneurodistròfia, cuixa no especificada
  M89.06 Algoneurodistròfia, cama
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   M89.061 Algoneurodistròfia, cama dreta
   M89.062 Algoneurodistròfia, cama esquerra
   M89.069 Algoneurodistròfia, cama no especificada
  M89.07 Algoneurodistròfia, turmell i peu
   M89.071 Algoneurodistròfia, turmell i peu drets
   M89.072 Algoneurodistròfia, turmell i peu esquerres
   M89.079 Algoneurodistròfia, turmell i peu no especificats
  M89.08 Algoneurodistròfia, altres localitzacions
  M89.09 Algoneurodistròfia, localitzacions múltiples
 M89.1 Aturada fisial

  Aturada del cartílag de creixement
Aturada epifisial

  M89.12 Aturada fisial, húmer
   M89.121 Aturada fisial total, porció proximal de l'húmer dret
   M89.122 Aturada fisial total, porció proximal de l'húmer esquerre
   M89.123 Aturada fisial parcial, porció proximal de l'húmer dret
   M89.124 Aturada fisial parcial, porció proximal de l'húmer esquerre
   M89.125 Aturada fisial total, porció distal de l'húmer dret
   M89.126 Aturada fisial total, porció distal de l'húmer esquerre
   M89.127 Aturada fisial parcial, porció distal de l'húmer dret
   M89.128 Aturada fisial parcial, porció distal de l'húmer esquerre
   M89.129 Aturada fisial, húmer no especificat
  M89.13 Aturada fisial, avantbraç
   M89.131 Aturada fisial total, porció distal del radi dret
   M89.132 Aturada fisial total, porció distal del radi esquerre
   M89.133 Aturada fisial parcial, porció distal del radi dret
   M89.134 Aturada fisial parcial, porció distal del radi esquerre
   M89.138 Altres tipus d'aturada fisial d'avantbraç
   M89.139 Aturada fisial, avantbraç no especificat
  M89.15 Aturada fisial, fèmur
   M89.151 Aturada fisial total, porció proximal del fèmur dret
   M89.152 Aturada fisial total, porció proximal del fèmur esquerre
   M89.153 Aturada fisial parcial, porció proximal del fèmur dret
   M89.154 Aturada fisial parcial, porció proximal del fèmur esquerre
   M89.155 Aturada fisial total, porció distal del fèmur dret
   M89.156 Aturada fisial total, porció distal del fèmur esquerre
   M89.157 Aturada fisial parcial, porció distal del fèmur dret
   M89.158 Aturada fisial parcial, porció distal del fèmur esquerre
   M89.159 Aturada fisial, fèmur no especificat
  M89.16 Aturada fisial, cama
   M89.160 Aturada fisial total, porció proximal de la tíbia dreta
   M89.161 Aturada fisial total, porció proximal de la tíbia esquerra
   M89.162 Aturada fisial parcial, porció proximal de la tíbia dreta
   M89.163 Aturada fisial parcial, porció proximal de la tíbia esquerra
   M89.164 Aturada fisial total, porció distal de la tíbia dreta
   M89.165 Aturada fisial total, porció distal de la tíbia esquerra
   M89.166 Aturada fisial parcial, porció distal de la tíbia dreta
   M89.167 Aturada fisial parcial, porció distal de la tíbia esquerra
   M89.168 Altres tipus d'aturada fisial de cama
   M89.169 Aturada fisial, cama no especificada
  M89.18 Aturada fisial, altres localitzacions
 M89.2 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis
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  M89.20 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, localització no
especificada

  M89.21 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, espatlla
   M89.211 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, espatlla dreta

   M89.212 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, espatlla
esquerra

   M89.219 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, espatlla no
especificada

  M89.22 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, húmer
   M89.221 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, húmer dret

   M89.222 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, húmer
esquerre

   M89.229 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, húmer no
especificat

  M89.23 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, cúbit i radi
   M89.231 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, cúbit dret
   M89.232 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, cúbit esquerre
   M89.233 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, radi dret
   M89.234 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, radi esquerre

   M89.239 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, cúbit i radi no
especificats

  M89.24 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, mà
   M89.241 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, mà dreta
   M89.242 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, mà esquerra

   M89.249 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, mà no
especificada

  M89.25 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, fèmur
   M89.251 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, fèmur dret

   M89.252 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, fèmur
esquerre

   M89.259 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, fèmur no
especificat

  M89.26 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, tíbia i peroné
   M89.261 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, tíbia dreta
   M89.262 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, tíbia esquerra
   M89.263 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, peroné dret

   M89.264 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, peroné
esquerre

   M89.269 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, cama no
especificada

  M89.27 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, turmell i peu

   M89.271 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, turmell i peu
drets

   M89.272 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, turmell i peu
esquerres

   M89.279 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, turmell i peu
no especificats

  M89.28 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, altres localitzacions
  M89.29 Altres trastorns de desenvolupament i creixement ossis, localitzacions múltiples
 M89.3 Hipertròfia òssia
  M89.30 Hipertròfia òssia, localització no especificada
  M89.31 Hipertròfia òssia, espatlla
   M89.311 Hipertròfia òssia, espatlla dreta
   M89.312 Hipertròfia òssia, espatlla esquerra
   M89.319 Hipertròfia òssia, espatlla no especificada
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  M89.32 Hipertròfia òssia, húmer
   M89.321 Hipertròfia òssia, húmer dret
   M89.322 Hipertròfia òssia, húmer esquerre
   M89.329 Hipertròfia òssia, húmer no especificat
  M89.33 Hipertròfia òssia, cúbit i radi
   M89.331 Hipertròfia òssia, cúbit dret
   M89.332 Hipertròfia òssia, cúbit esquerre
   M89.333 Hipertròfia òssia, radi dret
   M89.334 Hipertròfia òssia, radi esquerre
   M89.339 Hipertròfia òssia, cúbit i radi no especificats
  M89.34 Hipertròfia òssia, mà
   M89.341 Hipertròfia òssia, mà dreta
   M89.342 Hipertròfia òssia, mà esquerra
   M89.349 Hipertròfia òssia, mà no especificada
  M89.35 Hipertròfia òssia, fèmur
   M89.351 Hipertròfia òssia, fèmur dret
   M89.352 Hipertròfia òssia, fèmur esquerre
   M89.359 Hipertròfia òssia, fèmur no especificat
  M89.36 Hipertròfia òssia, tíbia i peroné
   M89.361 Hipertròfia òssia, tíbia dreta
   M89.362 Hipertròfia òssia, tíbia esquerra
   M89.363 Hipertròfia òssia, peroné dret
   M89.364 Hipertròfia òssia, peroné esquerre
   M89.369 Hipertròfia òssia, tíbia i peroné no especificats
  M89.37 Hipertròfia òssia, turmell i peu
   M89.371 Hipertròfia òssia, turmell i peu drets
   M89.372 Hipertròfia òssia, turmell i peu esquerres
   M89.379 Hipertròfia òssia, turmell i peu no especificats
  M89.38 Hipertròfia òssia, altres localitzacions
  M89.39 Hipertròfia òssia, localitzacions múltiples
 M89.4 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica

  Malaltia de Marie-Bamberger
Paquidermoperiostosi

  M89.40 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, localització no especificada
  M89.41 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, espatlla
   M89.411 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, espatlla dreta
   M89.412 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, espatlla esquerra
   M89.419 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, espatlla no especificada
  M89.42 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, braç
   M89.421 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, braç dret
   M89.422 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, braç esquerre
   M89.429 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, braç no especificat
  M89.43 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, avantbraç
   M89.431 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, avantbraç dret
   M89.432 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, avantbraç esquerre
   M89.439 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, avantbraç no especificat
  M89.44 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, mà
   M89.441 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, mà dreta
   M89.442 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, mà esquerra
   M89.449 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, mà no especificada
  M89.45 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cuixa
   M89.451 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cuixa dreta
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   M89.452 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cuixa esquerra
   M89.459 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cuixa no especificada
  M89.46 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cama
   M89.461 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cama dreta
   M89.462 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cama esquerra
   M89.469 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, cama no especificada
  M89.47 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, turmell i peu
   M89.471 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, turmell i peu drets
   M89.472 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, turmell i peu esquerres
   M89.479 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, turmell i peu no especificats
  M89.48 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, altres localitzacions
  M89.49 Altres tipus d'osteoartropatia hipertròfica, localitzacions múltiples
 M89.5 Osteòlisi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

  Exclou 2: osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna (T84.05-)
  M89.50 Osteòlisi, localització no especificada
  M89.51 Osteòlisi, espatlla
   M89.511 Osteòlisi, espatlla dreta
   M89.512 Osteòlisi, espatlla esquerra
   M89.519 Osteòlisi, espatlla no especificada
  M89.52 Osteòlisi, braç
   M89.521 Osteòlisi, braç dret
   M89.522 Osteòlisi, braç esquerre
   M89.529 Osteòlisi, braç no especificat
  M89.53 Osteòlisi, avantbraç
   M89.531 Osteòlisi, avantbraç dret
   M89.532 Osteòlisi, avantbraç esquerre
   M89.539 Osteòlisi, avantbraç no especificat
  M89.54 Osteòlisi, mà
   M89.541 Osteòlisi, mà dreta
   M89.542 Osteòlisi, mà esquerra
   M89.549 Osteòlisi, mà no especificada
  M89.55 Osteòlisi, cuixa
   M89.551 Osteòlisi, cuixa dreta
   M89.552 Osteòlisi, cuixa esquerra
   M89.559 Osteòlisi, cuixa no especificada
  M89.56 Osteòlisi, cama
   M89.561 Osteòlisi, cama dreta
   M89.562 Osteòlisi, cama esquerra
   M89.569 Osteòlisi, cama no especificada
  M89.57 Osteòlisi, turmell i peu
   M89.571 Osteòlisi, turmell i peu drets
   M89.572 Osteòlisi, turmell i peu esquerres
   M89.579 Osteòlisi, turmell i peu no especificats
  M89.58 Osteòlisi, altres localitzacions
  M89.59 Osteòlisi, localitzacions múltiples
 M89.6 Osteopatia després de poliomielitis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B91) per a identificar la poliomielitis prèvia
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  Exclou 1: síndrome postpòlio (G14)
  M89.60 Osteopatia després de poliomielitis, localització no especificada
  M89.61 Osteopatia després de poliomielitis, espatlla
   M89.611 Osteopatia després de poliomielitis, espatlla dreta
   M89.612 Osteopatia després de poliomielitis, espatlla esquerra
   M89.619 Osteopatia després de poliomielitis, espatlla no especificada
  M89.62 Osteopatia després de poliomielitis, braç
   M89.621 Osteopatia després de poliomielitis, braç dret
   M89.622 Osteopatia després de poliomielitis, braç esquerre
   M89.629 Osteopatia després de poliomielitis, braç no especificat
  M89.63 Osteopatia després de poliomielitis, avantbraç
   M89.631 Osteopatia després de poliomielitis, avantbraç dret
   M89.632 Osteopatia després de poliomielitis, avantbraç esquerre
   M89.639 Osteopatia després de poliomielitis, avantbraç no especificat
  M89.64 Osteopatia després de poliomielitis, mà
   M89.641 Osteopatia després de poliomielitis, mà dreta
   M89.642 Osteopatia després de poliomielitis, mà esquerra
   M89.649 Osteopatia després de poliomielitis, mà no especificada
  M89.65 Osteopatia després de poliomielitis, cuixa
   M89.651 Osteopatia després de poliomielitis, cuixa dreta
   M89.652 Osteopatia després de poliomielitis, cuixa esquerra
   M89.659 Osteopatia després de poliomielitis, cuixa no especificada
  M89.66 Osteopatia després de poliomielitis, cama
   M89.661 Osteopatia després de poliomielitis, cama dreta
   M89.662 Osteopatia després de poliomielitis, cama esquerra
   M89.669 Osteopatia després de poliomielitis, cama no especificada
  M89.67 Osteopatia després de poliomielitis, turmell i peu
   M89.671 Osteopatia després de poliomielitis, turmell i peu drets
   M89.672 Osteopatia després de poliomielitis, turmell i peu esquerres
   M89.679 Osteopatia després de poliomielitis, turmell i peu no especificats
  M89.68 Osteopatia després de poliomielitis, altres localitzacions
  M89.69 Osteopatia després de poliomielitis, localitzacions múltiples
 M89.7 Defecte ossi major

  

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, si es coneix, com ara:
necrosi asèptica d'os (M87.-)
neoplàsia maligna d'os (C40.-)
osteòlisi (M89.5)
osteòlisi periprotètica (T84.05-)
osteomielitis (M86.-)
osteonecrosi (M87.-)
osteoporosi (M80.-, M81.-)

  M89.70 Defecte ossi major, localització no especificada
  M89.71 Defecte ossi major, regió de l'espatlla
   Defecte ossi major, clavícula i escàpula
   M89.711 Defecte ossi major, regió de l'espatlla dreta
   M89.712 Defecte ossi major, regió de l'espatlla esquerra
   M89.719 Defecte ossi major, regió de l'espatlla no especificada
  M89.72 Defecte ossi major, húmer
   M89.721 Defecte ossi major, húmer dret
   M89.722 Defecte ossi major, húmer esquerre
   M89.729 Defecte ossi major, húmer no especificat
  M89.73 Defecte ossi major, avantbraç
   Defecte ossi major, radi i cúbit
   M89.731 Defecte ossi major, avantbraç dret
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   M89.732 Defecte ossi major, avantbraç esquerre
   M89.739 Defecte ossi major, avantbraç no especificat
  M89.74 Defecte ossi major, mà
   Defecte ossi major, carp, metacarp i dits de la mà
   M89.741 Defecte ossi major, mà dreta
   M89.742 Defecte ossi major, mà esquerra
   M89.749 Defecte ossi major, mà no especificada
  M89.75 Defecte ossi major, regió pelviana i cuixa
   Defecte ossi major, fèmur i pelvis
   M89.751 Defecte ossi major, regió pelviana i cuixa dretes
   M89.752 Defecte ossi major, regió pelviana i cuixa esquerres
   M89.759 Defecte ossi major, regió pelviana i cuixa no especificades
  M89.76 Defecte ossi major, cama
   Defecte ossi major, tíbia i peroné
   M89.761 Defecte ossi major, cama dreta
   M89.762 Defecte ossi major, cama esquerra
   M89.769 Defecte ossi major, cama no especificada
  M89.77 Defecte ossi major, turmell i peu
   Defecte ossi major, metatars, tars i dits del peu
   M89.771 Defecte ossi major, turmell i peu drets
   M89.772 Defecte ossi major, turmell i peu esquerres
   M89.779 Defecte ossi major, turmell i peu no especificats
  M89.78 Defecte ossi major, altres localitzacions
  M89.79 Defecte ossi major, localitzacions múltiples
 M89.8 Altres trastorns ossis especificats

  Hiperostosis corticals infantils
Ossificació subperiòstica posttraumàtica

  M89.8X Altres trastorns ossis especificats
   M89.8X0 Altres trastorns ossis especificats, localitzacions múltiples
   M89.8X1 Altres trastorns ossis especificats, espatlla
   M89.8X2 Altres trastorns ossis especificats, braç
   M89.8X3 Altres trastorns ossis especificats, avantbraç
   M89.8X4 Altres trastorns ossis especificats, mà
   M89.8X5 Altres trastorns ossis especificats, cuixa
   M89.8X6 Altres trastorns ossis especificats, cama
   M89.8X7 Altres trastorns ossis especificats, turmell i peu
   M89.8X8 Altres trastorns ossis especificats, altres localitzacions
   M89.8X9 Altres trastorns ossis especificats, localització no especificada
 M89.9 Trastorn ossi no especificat
M90 Osteopaties en malalties classificades en un altre lloc

 

Exclou 1: osteocondritis, osteomielitis i osteopatia (en):
criptococcosi (B45.3)
diabetis mellitus (E08-E13 amb .69-)
gonocòccica (A54.43)
osteodistròfia renal (N25.0)
salmonel·losi (A02.24)
sífilis (tardana) (A52.77)
sífilis neurogènica (A52.11)
sífilis secundària (A51.46)

 M90.5 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
hemoglobinopatia (D50-D64)
osteoartropatia barotraumàtica (T70.3)

  M90.50 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, localització no especificada
  M90.51 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
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   M90.511 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, espatlla dreta

   M90.512 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
esquerra

   M90.519 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, espatlla no
especificada

  M90.52 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, braç
   M90.521 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, braç dret
   M90.522 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, braç esquerre

   M90.529 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, braç no
especificat

  M90.53 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç
   M90.531 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç dret

   M90.532 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç
esquerre

   M90.539 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç no
especificat

  M90.54 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, mà
   M90.541 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, mà dreta
   M90.542 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, mà esquerra

   M90.549 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, mà no
especificada

  M90.55 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cuixa
   M90.551 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cuixa dreta
   M90.552 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cuixa esquerra

   M90.559 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cuixa no
especificada

  M90.56 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cama
   M90.561 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cama dreta
   M90.562 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cama esquerra

   M90.569 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, cama no
especificada

  M90.57 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu

   M90.571 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu
drets

   M90.572 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu
esquerres

   M90.579 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu no
especificats

  M90.58 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, altres localitzacions
  M90.59 Osteonecrosi en malalties classificades en un altre lloc, localitzacions múltiples
 M90.6 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques
  Osteïtis deformant en neoplàsia maligna d'os

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia (C40.-, C41.-)

  Exclou 1: osteïtis deformant [malaltia de Paget òssia] (M88.-)
  M90.60 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, localització no especificada
  M90.61 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, espatlla
   M90.611 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, espatlla dreta
   M90.612 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, espatlla esquerra
   M90.619 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, espatlla no especificada
  M90.62 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, braç
   M90.621 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, braç dret
   M90.622 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, braç esquerre
   M90.629 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, braç no especificat
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  M90.63 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, avantbraç
   M90.631 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, avantbraç dret
   M90.632 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, avantbraç esquerre
   M90.639 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, avantbraç no especificat
  M90.64 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, mà
   M90.641 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, mà dreta
   M90.642 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, mà esquerra
   M90.649 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, mà no especificada
  M90.65 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cuixa
   M90.651 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cuixa dreta
   M90.652 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cuixa esquerra
   M90.659 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cuixa no especificada
  M90.66 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cama
   M90.661 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cama dreta
   M90.662 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cama esquerra
   M90.669 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, cama no especificada
  M90.67 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, turmell i peu
   M90.671 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, turmell i peu drets
   M90.672 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, turmell i peu esquerres

   M90.679 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, turmell i peu no
especificats

  M90.68 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, altres localitzacions
  M90.69 Osteïtis deformant en malalties neoplàstiques, localitzacions múltiples
 M90.8 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc

  
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
raquitisme (E55.0)
raquitisme resistent a la vitamina D (E83.3)

  M90.80 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, localització no especificada
  M90.81 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, espatlla
   M90.811 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, espatlla dreta
   M90.812 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, espatlla esquerra

   M90.819 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, espatlla no
especificada

  M90.82 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, braç
   M90.821 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, braç dret
   M90.822 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, braç esquerre

   M90.829 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, braç no
especificat

  M90.83 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç
   M90.831 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç dret

   M90.832 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç
esquerre

   M90.839 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, avantbraç no
especificat

  M90.84 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, mà
   M90.841 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, mà dreta
   M90.842 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, mà esquerra

   M90.849 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, mà no
especificada

  M90.85 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cuixa
   M90.851 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cuixa dreta
   M90.852 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cuixa esquerra

   M90.859 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cuixa no
especificada
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  M90.86 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cama
   M90.861 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cama dreta
   M90.862 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cama esquerra

   M90.869 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, cama no
especificada

  M90.87 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu
   M90.871 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu drets

   M90.872 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu
esquerres

   M90.879 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, turmell i peu no
especificats

  M90.88 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, altres localitzacions
  M90.89 Osteopatia en malalties classificades en un altre lloc, localitzacions múltiples
Condropaties (M91-M94)
Exclou 1: condropaties postprocedimentals (M96.-)
M91 Osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis
 Exclou 1: epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) (M93.0)
 M91.0 Osteocondrosi juvenil de pelvis

  

Osteocondrosi (juvenil) d'acetàbul
Osteocondrosi (juvenil) de cresta ilíaca [Buchanan]
Osteocondrosi (juvenil) de sincondrosi isquiopúbica [Van Neck]
Osteocondrosi (juvenil) de símfisi púbica [Pierson]

 M91.1 Osteocondrosi juvenil del cap del fèmur [Legg-Calvé-Perthes]

  M91.10 Osteocondrosi juvenil del cap del fèmur [Legg-Calvé-Perthes], cama no
especificada

  M91.11 Osteocondrosi juvenil del cap del fèmur [Legg-Calvé-Perthes], cama dreta
  M91.12 Osteocondrosi juvenil del cap del fèmur [Legg-Calvé-Perthes], cama esquerra
 M91.2 Coxa plana
  Deformitat del maluc per osteocondrosi juvenil prèvia
  M91.20 Coxa plana, maluc no especificat
  M91.21 Coxa plana, maluc dret
  M91.22 Coxa plana, maluc esquerre
 M91.3 Pseudocoxàlgia
  M91.30 Pseudocoxàlgia, maluc no especificat
  M91.31 Pseudocoxàlgia, maluc dret
  M91.32 Pseudocoxàlgia, maluc esquerre
 M91.4 Coxa magna
  M91.40 Coxa magna, maluc no especificat
  M91.41 Coxa magna, maluc dret
  M91.42 Coxa magna, maluc esquerre
 M91.8 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis
  Osteocondrosi juvenil després de reducció de luxació congènita de maluc
  M91.80 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis, cama no especificada
  M91.81 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis, cama dreta
  M91.82 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis, cama esquerra
 M91.9 Osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis no especificada
  M91.90 Osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis no especificada, cama no especificada
  M91.91 Osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis no especificada, cama dreta
  M91.92 Osteocondrosi juvenil de maluc i pelvis no especificada, cama esquerra
M92 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil
 M92.0 Osteocondrosi juvenil d'húmer

  Osteocondrosi (juvenil) del còndil de l'húmer [Panner]
Osteocondrosi (juvenil) del cap de l'húmer [Haas]

  M92.00 Osteocondrosi juvenil d'húmer, braç no especificat

732



  M92.01 Osteocondrosi juvenil d'húmer, braç dret
  M92.02 Osteocondrosi juvenil d'húmer, braç esquerre
 M92.1 Osteocondrosi juvenil de radi i cúbit

  Osteocondrosi (juvenil) de l'epífisi inferior del cúbit [Burns]
Osteocondrosi (juvenil) del cap del radi [Brailsford]

  M92.10 Osteocondrosi juvenil de radi i cúbit, braç no especificat
  M92.11 Osteocondrosi juvenil de radi i cúbit, braç dret
  M92.12 Osteocondrosi juvenil de radi i cúbit, braç esquerre
 M92.2 Osteocondrosi juvenil de mà
  M92.20 Osteocondrosi juvenil no especificada, mà
   M92.201 Osteocondrosi juvenil no especificada, mà dreta
   M92.202 Osteocondrosi juvenil no especificada, mà esquerra
   M92.209 Osteocondrosi juvenil no especificada, mà no especificada
  M92.21 Osteocondrosi (juvenil) del semilunar [Kienböck]
   M92.211 Osteocondrosi (juvenil) del semilunar [Kienböck], mà dreta
   M92.212 Osteocondrosi (juvenil) del semilunar [Kienböck], mà esquerra
   M92.219 Osteocondrosi (juvenil) del semilunar [Kienböck], mà no especificada
  M92.22 Osteocondrosi (juvenil) dels caps dels metacarpians [Mauclaire]

   M92.221 Osteocondrosi (juvenil) dels caps dels metacarpians [Mauclaire], mà
dreta

   M92.222 Osteocondrosi (juvenil) dels caps dels metacarpians [Mauclaire], mà
esquerra

   M92.229 Osteocondrosi (juvenil) dels caps dels metacarpians [Mauclaire], mà no
especificada

  M92.29 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, mà
   M92.291 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, mà dreta
   M92.292 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, mà esquerra
   M92.299 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, mà no especificada
 M92.3 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, extremitat superior
  M92.30 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, extremitat superior no especificada
  M92.31 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, extremitat superior dreta
  M92.32 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil, extremitat superior esquerra
 M92.4 Osteocondrosi juvenil de ròtula

  Osteocondrosi (juvenil) de centre d'ossificació rotular primari [Köhler]
Osteocondrosi (juvenil) de centre d'ossificació rotular secundari [Sinding-Larsen]

  M92.40 Osteocondrosi juvenil de ròtula, genoll no especificat
  M92.41 Osteocondrosi juvenil de ròtula, genoll dret
  M92.42 Osteocondrosi juvenil de ròtula, genoll esquerre
 M92.5 Osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné
  M92.50 Osteocondrosi juvenil no especificada de tíbia i peroné
   M92.501 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama dreta
   M92.502 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama esquerra
   M92.503 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama, bilateral
   M92.509 Osteocondrosi juvenil no especificada, cama no especificada
  M92.51 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia

   Malaltia de Blount
Tíbia vara

   M92.511 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama dreta
   M92.512 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama esquerra
   M92.513 Osteocondrosi juvenil de la porció proximal de la tíbia, cama, bilateral

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

  M92.52 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia
   Malaltia d'Osgood-Schlatter
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   M92.521 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama dreta
   M92.522 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama esquerra
   M92.523 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama, bilateral
   M92.529 Osteocondrosi juvenil del tubercle de la tíbia, cama no especificada
  M92.59 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné
   M92.591 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama dreta
   M92.592 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama esquerra
   M92.593 Altres tipus d'osteocondrosi juvenil de tíbia i peroné, cama, bilateral

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

 M92.6 Osteocondrosi juvenil de tars

  

Osteocondrosi (juvenil) de calcani [Sever]
Osteocondrosi (juvenil) d'os tibial extern [Haglund]
Osteocondrosi (juvenil) d'astràgal [Díaz]
Osteocondrosi (juvenil) d'escafoide tarsià [Köhler]

  M92.60 Osteocondrosi juvenil de tars, turmell no especificat
  M92.61 Osteocondrosi juvenil de tars, turmell dret
  M92.62 Osteocondrosi juvenil de tars, turmell esquerre
 M92.7 Osteocondrosi juvenil de metatars

  Osteocondrosi (juvenil) de cinquè metatarsià [Iselin]
Osteocondrosi (juvenil) de segon metatarsià [Freiberg]

  M92.70 Osteocondrosi juvenil de metatars, peu no especificat
  M92.71 Osteocondrosi juvenil de metatars, peu dret
  M92.72 Osteocondrosi juvenil de metatars, peu esquerre
 M92.8 Altres tipus especificats d'osteocondrosi juvenil
  Apofisitis calcània
 M92.9 Osteocondrosi juvenil no especificada

  

Apofisitis juvenil NE
Epifisitis juvenil NE
Osteocondritis juvenil NE
Osteocondrosi juvenil NE

M93 Altres tipus d'osteocondropatia
 Exclou 2: osteocondrosi de columna vertebral (M42.-)
 M93.0 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a condròlisi associada (M94.3)

  M93.00 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) no especificada
   M93.001 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) no especificada, maluc dret

   M93.002 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) no especificada, maluc
esquerre

   M93.003 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) no especificada, maluc no
especificat

  M93.01 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) aguda
   M93.011 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) aguda, maluc dret
   M93.012 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) aguda, maluc esquerre
   M93.013 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) aguda, maluc no especificat
  M93.02 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica
   M93.021 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica, maluc dret
   M93.022 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica, maluc esquerre

   M93.023 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica, maluc no
especificat

  M93.03 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica aguditzada

   M93.031 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica aguditzada, maluc
dret
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   M93.032 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica aguditzada, maluc
esquerre

   M93.033 Epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica aguditzada, maluc
no especificat

 M93.1 Malaltia de Kienböck de l'adult
  Osteocondrosi del semilunar de l'adult
 M93.2 Osteocondritis dissecant
  M93.20 Osteocondritis dissecant de localització no especificada
  M93.21 Osteocondritis dissecant d'espatlla
   M93.211 Osteocondritis dissecant, espatlla dreta
   M93.212 Osteocondritis dissecant, espatlla esquerra
   M93.219 Osteocondritis dissecant, espatlla no especificada
  M93.22 Osteocondritis dissecant de colze
   M93.221 Osteocondritis dissecant, colze dret
   M93.222 Osteocondritis dissecant, colze esquerre
   M93.229 Osteocondritis dissecant, colze no especificat
  M93.23 Osteocondritis dissecant de canell
   M93.231 Osteocondritis dissecant, canell dret
   M93.232 Osteocondritis dissecant, canell esquerre
   M93.239 Osteocondritis dissecant, canell no especificat
  M93.24 Osteocondritis dissecant d'articulacions de la mà
   M93.241 Osteocondritis dissecant, articulacions de la mà dreta
   M93.242 Osteocondritis dissecant, articulacions de la mà esquerra
   M93.249 Osteocondritis dissecant, articulacions de mà no especificada
  M93.25 Osteocondritis dissecant de maluc
   M93.251 Osteocondritis dissecant, maluc dret
   M93.252 Osteocondritis dissecant, maluc esquerre
   M93.259 Osteocondritis dissecant, maluc no especificat
  M93.26 Osteocondritis dissecant de genoll
   M93.261 Osteocondritis dissecant, genoll dret
   M93.262 Osteocondritis dissecant, genoll esquerre
   M93.269 Osteocondritis dissecant, genoll no especificat
  M93.27 Osteocondritis dissecant de turmell i articulacions del peu
   M93.271 Osteocondritis dissecant, turmell i articulacions del peu dret
   M93.272 Osteocondritis dissecant, turmell i articulacions del peu esquerre
   M93.279 Osteocondritis dissecant, turmell i articulacions de peu no especificat
  M93.28 Osteocondritis dissecant d'altres localitzacions
  M93.29 Osteocondritis dissecant de localitzacions múltiples
 M93.8 Altres tipus especificats d'osteocondropatia
  M93.80 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de localització no especificada
  M93.81 Altres tipus especificats d'osteocondropatia d'espatlla
   M93.811 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, espatlla dreta
   M93.812 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, espatlla esquerra
   M93.819 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, espatlla no especificada
  M93.82 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de braç
   M93.821 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, braç dret
   M93.822 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, braç esquerre
   M93.829 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, braç no especificat
  M93.83 Altres tipus especificats d'osteocondropatia d'avantbraç
   M93.831 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, avantbraç dret
   M93.832 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, avantbraç esquerre
   M93.839 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, avantbraç no especificat
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   M93.841 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, mà dreta
   M93.842 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, mà esquerra
   M93.849 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, mà no especificada
  M93.85 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de cuixa
   M93.851 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cuixa dreta
   M93.852 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cuixa esquerra
   M93.859 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cuixa no especificada
  M93.86 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de cama
   M93.861 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cama dreta
   M93.862 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cama esquerra
   M93.869 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, cama no especificada
  M93.87 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de turmell i peu
   M93.871 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, turmell i peu drets
   M93.872 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, turmell i peu esquerres

   M93.879 Altres tipus especificats d'osteocondropatia, turmell i peu no
especificats

  M93.88 Altres tipus especificats d'osteocondropatia d'altres localitzacions
  M93.89 Altres tipus especificats d'osteocondropatia de localitzacions múltiples
 M93.9 Osteocondropatia no especificada

  

Apofisitis NE
Epifisitis NE
Osteocondritis NE
Osteocondrosi NE

  M93.90 Osteocondropatia no especificada de localització no especificada
  M93.91 Osteocondropatia no especificada d'espatlla
   M93.911 Osteocondropatia no especificada, espatlla dreta
   M93.912 Osteocondropatia no especificada, espatlla esquerra
   M93.919 Osteocondropatia no especificada, espatlla no especificada
  M93.92 Osteocondropatia no especificada de braç
   M93.921 Osteocondropatia no especificada, braç dret
   M93.922 Osteocondropatia no especificada, braç esquerre
   M93.929 Osteocondropatia no especificada, braç no especificat
  M93.93 Osteocondropatia no especificada d'avantbraç
   M93.931 Osteocondropatia no especificada, avantbraç dret
   M93.932 Osteocondropatia no especificada, avantbraç esquerre
   M93.939 Osteocondropatia no especificada, avantbraç no especificat
  M93.94 Osteocondropatia no especificada de mà
   M93.941 Osteocondropatia no especificada, mà dreta
   M93.942 Osteocondropatia no especificada, mà esquerra
   M93.949 Osteocondropatia no especificada, mà no especificada
  M93.95 Osteocondropatia no especificada de cuixa
   M93.951 Osteocondropatia no especificada, cuixa dreta
   M93.952 Osteocondropatia no especificada, cuixa esquerra
   M93.959 Osteocondropatia no especificada, cuixa no especificada
  M93.96 Osteocondropatia no especificada de cama
   M93.961 Osteocondropatia no especificada, cama dreta
   M93.962 Osteocondropatia no especificada, cama esquerra
   M93.969 Osteocondropatia no especificada, cama no especificada
  M93.97 Osteocondropatia no especificada de turmell i peu
   M93.971 Osteocondropatia no especificada, turmell i peu drets
   M93.972 Osteocondropatia no especificada, turmell i peu esquerres
   M93.979 Osteocondropatia no especificada, turmell i peu no especificats
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  M93.99 Osteocondropatia no especificada de localitzacions múltiples
M94 Altres trastorns de cartílag
 M94.0 Síndrome de l'articulació condrocostal [Tietze]
  Costocondritis
 M94.1 Policondritis recidivant
 M94.2 Condromalàcia
  Exclou 1: condromalàcia de ròtula (M22.4)
  M94.20 Condromalàcia, localització no especificada
  M94.21 Condromalàcia, espatlla
   M94.211 Condromalàcia, espatlla dreta
   M94.212 Condromalàcia, espatlla esquerra
   M94.219 Condromalàcia, espatlla no especificada
  M94.22 Condromalàcia, colze
   M94.221 Condromalàcia, colze dret
   M94.222 Condromalàcia, colze esquerre
   M94.229 Condromalàcia, colze no especificat
  M94.23 Condromalàcia, canell
   M94.231 Condromalàcia, canell dret
   M94.232 Condromalàcia, canell esquerre
   M94.239 Condromalàcia, canell no especificat
  M94.24 Condromalàcia, articulacions de la mà
   M94.241 Condromalàcia, articulacions de la mà dreta
   M94.242 Condromalàcia, articulacions de la mà esquerra
   M94.249 Condromalàcia, articulacions de mà no especificada
  M94.25 Condromalàcia, maluc
   M94.251 Condromalàcia, maluc dret
   M94.252 Condromalàcia, maluc esquerre
   M94.259 Condromalàcia, maluc no especificat
  M94.26 Condromalàcia, genoll
   M94.261 Condromalàcia, genoll dret
   M94.262 Condromalàcia, genoll esquerre
   M94.269 Condromalàcia, genoll no especificat
  M94.27 Condromalàcia, turmell i articulacions del peu
   M94.271 Condromalàcia, turmell dret i articulacions del peu dret
   M94.272 Condromalàcia, turmell esquerre i articulacions del peu esquerre
   M94.279 Condromalàcia, turmell i articulacions de peu no especificat
  M94.28 Condromalàcia, altres localitzacions
  M94.29 Condromalàcia, localitzacions múltiples
 M94.3 Condròlisi

  Codifiqueu
primer:

qualsevol epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) associada (M93.0-)

  M94.35 Condròlisi, maluc
   M94.351 Condròlisi, maluc dret
   M94.352 Condròlisi, maluc esquerre
   M94.359 Condròlisi, maluc no especificat
 M94.8 Altres trastorns especificats de cartílag
  M94.8X Altres trastorns especificats de cartílag
   M94.8X0 Altres trastorns especificats de cartílag, localitzacions múltiples
   M94.8X1 Altres trastorns especificats de cartílag, espatlla
   M94.8X2 Altres trastorns especificats de cartílag, braç
   M94.8X3 Altres trastorns especificats de cartílag, avantbraç
   M94.8X4 Altres trastorns especificats de cartílag, mà
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   M94.8X5 Altres trastorns especificats de cartílag, cuixa
   M94.8X6 Altres trastorns especificats de cartílag, cama
   M94.8X7 Altres trastorns especificats de cartílag, turmell i peu
   M94.8X8 Altres trastorns especificats de cartílag, altres localitzacions
   M94.8X9 Altres trastorns especificats de cartílag, localitzacions no especificades
 M94.9 Trastorn no especificat de cartílag
Altres trastorns del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (M95)
M95 Altres deformitats adquirides del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu

 

Exclou 2: absència adquirida d'extremitats i òrgans (Z89-Z90)
anomalies dentofacials, incloent maloclusió (M26.-)
deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21)
dorsopaties deformants (M40-M43)
malformacions i deformitats congènites del sistema musculoesquelètic (Q65-Q79)
trastorns musculoesquelètics postprocedimentals (M96.-)

 M95.0 Deformitat adquirida de nas
  Exclou 2: desviació del septe nasal (J34.2)
 M95.1 Orella de coliflor
  Exclou 2: altres deformitats adquirides de l'orella (H61.1)
  M95.10 Orella de coliflor, no especificada
  M95.11 Orella de coliflor, dreta
  M95.12 Orella de coliflor, esquerra
 M95.2 Altres deformitats adquirides de cap
 M95.3 Deformitat adquirida de coll
 M95.4 Deformitat adquirida de tòrax i costelles
 M95.5 Deformitat adquirida de pelvis
  Exclou 1: assistència materna per desproporció coneguda o sospitada (O33.-)
 M95.8 Altres deformitats adquirides especificades del sistema musculoesquelètic
 M95.9 Deformitat adquirida de sistema musculoesquelètic no especificada
Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals del sistema musculoesquelètic no classificats a cap
altre lloc (M96)

M96 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals del sistema musculoesquelètic no
classificats a cap altre lloc

 

Exclou 2: artropatia consecutiva a derivació intestinal (M02.0-)
complicacions de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns (T84.-)
fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna (M97.-)
presència d'implants funcionals i altres dispositius (Z96-Z97)
trastorns associats a l'osteoporosi (M80)

 M96.0 Pseudoartrosi posterior a fusió o artròdesi
 M96.1 Síndrome postlaminectomia no classificada a cap altre lloc
 M96.2 Cifosi postirradiació
 M96.3 Cifosi postlaminectomia
 M96.4 Lordosi postoperatòria
 M96.5 Escoliosi postirradiació
 M96.6 Fractura òssia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia
  Fractura òssia intraoperatòria durant la inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia

  Exclou 2: complicació de dispositius, implants o empelts ortopèdics interns (T84.-)

  M96.62 Fractura d'húmer consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o
placa òssia

   M96.621 Fractura d'húmer consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, braç dret

   M96.622 Fractura d'húmer consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, braç esquerre

   M96.629 Fractura d'húmer consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, braç no especificat
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  M96.63 Fractura de radi i cúbit consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular
o placa òssia

   M96.631 Fractura de radi i cúbit consecutiva a inserció d'implant ortopèdic,
pròtesi articular o placa òssia, braç dret

   M96.632 Fractura de radi i cúbit consecutiva a inserció d'implant ortopèdic,
pròtesi articular o placa òssia, braç esquerre

   M96.639 Fractura de radi i cúbit consecutiva a inserció d'implant ortopèdic,
pròtesi articular o placa òssia, braç no especificat

  M96.65 Fractura de pelvis consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o
placa òssia

  M96.66 Fractura de fèmur consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o
placa òssia

   M96.661 Fractura de fèmur consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama dreta

   M96.662 Fractura de fèmur consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama esquerra

   M96.669 Fractura de fèmur consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama no especificada

  M96.67 Fractura de tíbia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o
placa òssia

   M96.671 Fractura de tíbia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama dreta

   M96.672 Fractura de tíbia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama esquerra

   M96.679 Fractura de tíbia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi
articular o placa òssia, cama no especificada

  M96.69 Fractura d'altres ossos consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular
o placa òssia

 M96.8 Altres complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals del sistema
musculoesquelètic no classificats a cap altre lloc

  M96.81 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'una estructura musculoesquelètica que
compliquen un procediment

   
Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'una estructura

musculoesquelètica causats per punció o laceració accidentals durant
un procediment (M96.82-)

   M96.810
Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'una estructura
musculoesquelètica que compliquen un procediment del sistema
musculoesquelètic

   M96.811 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'una estructura
musculoesquelètica que compliquen un altre procediment

  M96.82 Punció o laceració accidentals d'una estructura musculoesquelètica durant un
procediment

   M96.820 Punció o laceració accidentals d'una estructura musculoesquelètica
durant un procediment del sistema musculoesquelètic

   M96.821 Punció o laceració accidentals d'una estructura musculoesquelètica
durant un altre procediment

  M96.83 Hemorràgia postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica consecutiva a
un procediment

   M96.830 Hemorràgia postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiva a un procediment del sistema musculoesquelètic

   M96.831 Hemorràgia postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiva a un altre procediment

  M96.84 Hematoma i seroma postprocedimentals d'una estructura musculoesquelètica
consecutius a un procediment

   M96.840 Hematoma postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiu a un procediment del sistema musculoesquelètic

   M96.841 Hematoma postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiu a un altre procediment
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   M96.842 Seroma postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiu a un procediment del sistema musculoesquelètic

   M96.843 Seroma postprocedimental d'una estructura musculoesquelètica
consecutiu a un altre procediment

    Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna (M97)

  M96.89 Altres complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals del sistema
musculoesquelètic

   Inestabilitat articular secundària a retirada de pròtesi articular

   
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a especificar el trastorn de forma més exhaustiva

Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna (M97)
M97 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria M97

 Exclou 2: fractura òssia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia (M96.6-)
ruptura (fractura) de pròtesi articular (T84.01-)

 M97.0 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del maluc
  M97.01 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, maluc dret
  M97.02 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, maluc esquerre
 M97.1 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del genoll
  M97.11 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, genoll dret
  M97.12 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, genoll esquerre
 M97.2 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del turmell
  M97.21 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, turmell dret
  M97.22 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, turmell esquerre
 M97.3 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna de l'espatlla
  M97.31 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, espatlla dreta
  M97.32 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, espatlla esquerra
 M97.4 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del colze
  M97.41 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, colze dret
  M97.42 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna, colze esquerre
 M97.8 Fractura periprotètica al voltant d'altres pròtesis d'articulació internes

  

Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del canell
Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna vertebral
Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del dit del peu
Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació interna del dit de la mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

 M97.9 Fractura periprotètica al voltant de pròtesi d'articulació interna, no especificada
Lesions biomecàniques no classificades a cap altre lloc (M99)
M99 Lesions biomecàniques no classificades a cap altre lloc
 Nota: No empreu aquesta categoria si l'afecció es pot classificar en un altre lloc

 M99.0 Disfunció segmentària i somàtica
  M99.00 Disfunció segmentària i somàtica, regió cefàlica
  M99.01 Disfunció segmentària i somàtica, regió cervical
  M99.02 Disfunció segmentària i somàtica, regió dorsal
  M99.03 Disfunció segmentària i somàtica, regió lumbar
  M99.04 Disfunció segmentària i somàtica, regió sacra
  M99.05 Disfunció segmentària i somàtica, regió pelviana
  M99.06 Disfunció segmentària i somàtica, extremitat inferior
  M99.07 Disfunció segmentària i somàtica, extremitat superior
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  M99.08 Disfunció segmentària i somàtica, caixa toràcica
  M99.09 Disfunció segmentària i somàtica, abdomen i altres regions
 M99.1 Subluxació vertebral
  M99.10 Subluxació vertebral, regió cefàlica
  M99.11 Subluxació vertebral, regió cervical
  M99.12 Subluxació vertebral, regió dorsal
  M99.13 Subluxació vertebral, regió lumbar
  M99.14 Subluxació vertebral, regió sacra
  M99.15 Subluxació vertebral, regió pelviana
  M99.16 Subluxació vertebral, extremitat inferior
  M99.17 Subluxació vertebral, extremitat superior
  M99.18 Subluxació vertebral, caixa toràcica
  M99.19 Subluxació vertebral, abdomen i altres regions
 M99.2 Estenosi per subluxació de conducte raquidi
  M99.20 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió cefàlica
  M99.21 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió cervical
  M99.22 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió dorsal
  M99.23 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió lumbar
  M99.24 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió sacra
  M99.25 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, regió pelviana
  M99.26 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, extremitat inferior
  M99.27 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, extremitat superior
  M99.28 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, caixa toràcica
  M99.29 Estenosi per subluxació de conducte raquidi, abdomen i altres regions
 M99.3 Estenosi òssia de conducte raquidi
  M99.30 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió cefàlica
  M99.31 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió cervical
  M99.32 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió dorsal
  M99.33 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió lumbar
  M99.34 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió sacra
  M99.35 Estenosi òssia de conducte raquidi, regió pelviana
  M99.36 Estenosi òssia de conducte raquidi, extremitat inferior
  M99.37 Estenosi òssia de conducte raquidi, extremitat superior
  M99.38 Estenosi òssia de conducte raquidi, caixa toràcica
  M99.39 Estenosi òssia de conducte raquidi, abdomen i altres regions
 M99.4 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi
  M99.40 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió cefàlica
  M99.41 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió cervical
  M99.42 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió dorsal
  M99.43 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió lumbar
  M99.44 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió sacra
  M99.45 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, regió pelviana
  M99.46 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, extremitat inferior
  M99.47 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, extremitat superior
  M99.48 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, caixa toràcica
  M99.49 Estenosi per teixit connectiu de conducte raquidi, abdomen i altres regions
 M99.5 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi
  M99.50 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió cefàlica
  M99.51 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió cervical
  M99.52 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió dorsal
  M99.53 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió lumbar
  M99.54 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió sacra
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  M99.55 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, regió pelviana
  M99.56 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, extremitat inferior
  M99.57 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, extremitat superior
  M99.58 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, caixa toràcica
  M99.59 Estenosi per disc intervertebral de conducte raquidi, abdomen i altres regions
 M99.6 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals
  M99.60 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió cefàlica
  M99.61 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió cervical
  M99.62 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió dorsal
  M99.63 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió lumbar
  M99.64 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió sacra
  M99.65 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, regió pelviana
  M99.66 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, extremitat inferior
  M99.67 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, extremitat superior
  M99.68 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, caixa toràcica
  M99.69 Estenosi òssia i per subluxació de forats intervertebrals, abdomen i altres regions
 M99.7 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals

  M99.70 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
cefàlica

  M99.71 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
cervical

  M99.72 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
dorsal

  M99.73 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
lumbar

  M99.74 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
sacra

  M99.75 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, regió
pelviana

  M99.76 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, extremitat
inferior

  M99.77 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, extremitat
superior

  M99.78 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, caixa
toràcica

  M99.79 Estenosi per teixit connectiu i disc intervertebral de forats intervertebrals, abdomen
i altres regions

 M99.8 Altres tipus de lesió biomecànica
  M99.80 Altres tipus de lesió biomecànica, regió cefàlica
  M99.81 Altres tipus de lesió biomecànica, regió cervical
  M99.82 Altres tipus de lesió biomecànica, regió dorsal
  M99.83 Altres tipus de lesió biomecànica, regió lumbar
  M99.84 Altres tipus de lesió biomecànica, regió sacra
  M99.85 Altres tipus de lesió biomecànica, regió pelviana
  M99.86 Altres tipus de lesió biomecànica, extremitat inferior
  M99.87 Altres tipus de lesió biomecànica, extremitat superior
  M99.88 Altres tipus de lesió biomecànica, caixa toràcica
  M99.89 Altres tipus de lesió biomecànica, abdomen i altres regions
 M99.9 Lesió biomecànica no especificada
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Capítol 14
Malalties de l'aparell genitourinari (N00-N99)
Exclou 2: determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)

determinades malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99)
complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R94)

Aquest capítol conté els blocs següents:
N00-N08 Glomerulopaties
N10-N16 Nefropaties tubulointersticials
N17-N19 Fallida renal aguda i malaltia renal crònica
N20-N23 Urolitiasi
N25-N29 Altres trastorns del ronyó i l'urèter
N30-N39 Altres malalties de l'aparell urinari
N40-N53 Malalties dels òrgans genitals masculins
N60-N65 Trastorns mamaris
N70-N77 Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins
N80-N98 Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení
N99 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari no classificats a cap altre lloc
Glomerulopaties (N00-N08)
Codifiqueu
també: qualsevol fallida renal associada (N17-N19)

Exclou 1: malaltia renal crònica hipertensiva (I12.-)
N00 Síndrome nefrítica aguda

 
Inclou: glomerulonefritis aguda

glomerulopatia aguda
nefritis aguda

 Exclou 1: nefritis tubulointersticial aguda (N10)
síndrome nefrítica NE (N05.-)

 N00.0 Síndrome nefrítica aguda amb anomalia glomerular menor
  Síndrome nefrítica aguda amb lesió de canvis mínims
 N00.1 Síndrome nefrítica aguda amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Síndrome nefrítica aguda amb hialinosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica aguda amb esclerosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis focal

 N00.2 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N00.3 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N00.4 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
 N00.5 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N00.6 Síndrome nefrítica aguda amb malaltia per dipòsits densos

  Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Síndrome nefrítica aguda amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N00.7 Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N00.8 Síndrome nefrítica aguda amb altres alteracions morfològiques
  Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N00.9 Síndrome nefrítica aguda amb alteracions morfològiques no especificades
 N00.A Síndrome nefrítica aguda amb glomerulonefritis C3
  Síndrome nefrítica aguda amb glomerulopatia C3 NE
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  Exclou 1: síndrome nefrítica aguda (amb glomerulopatia C3) amb malaltia per dipòsits
densos (N00.6)

N01 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva

 
Inclou: glomerulonefritis ràpidament progressiva

glomerulopatia ràpidament progressiva
nefritis ràpidament progressiva

 Exclou 1: síndrome nefrítica NE (N05.-)
 N01.0 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb anomalia glomerular menor
  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb lesió de canvis mínims
 N01.1 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb hialinosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb esclerosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis focal

 N01.2 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N01.3 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa

 N01.4 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar
difusa

 N01.5 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N01.6 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb malaltia per dipòsits densos

  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N01.7 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N01.8 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb altres alteracions morfològiques
  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N01.9 Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb alteracions morfològiques no especificades
 N01.A Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulonefritis C3
  Síndrome nefrítica ràpidament progressiva amb glomerulopatia C3 NE

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

N02 Hematúria recurrent i persistent

 
Exclou 1: cistitis aguda amb hematúria (N30.01)

hematúria NE (R31.9)
hematúria no associada a lesió morfològica especificada (R31.-)

 N02.0 Hematúria recurrent i persistent amb anomalia glomerular menor
  Hematúria recurrent i persistent amb lesió de canvis mínims
 N02.1 Hematúria recurrent i persistent amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Hematúria recurrent i persistent amb hialinosi focal i segmentària
Hematúria recurrent i persistent amb esclerosi focal i segmentària
Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis focal

 N02.2 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N02.3 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N02.4 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
 N02.5 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N02.6 Hematúria recurrent i persistent amb malaltia per dipòsits densos

  Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Hematúria recurrent i persistent amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N02.7 Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis extracapil·lar
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 N02.8 Hematúria recurrent i persistent amb altres alteracions morfològiques
  Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N02.9 Hematúria recurrent i persistent amb alteracions morfològiques no especificades
 N02.A Hematúria recurrent i persistent amb glomerulonefritis C3
  Hematúria recurrent i persistent amb glomerulopatia C3

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

N03 Síndrome nefrítica crònica

 
Inclou: glomerulonefritis crònica

glomerulopatia crònica
nefritis crònica

 
Exclou 1: glomerulonefritis esclerosant difusa (N05.8-)

nefritis tubulointersticial crònica (N11.-)
síndrome nefrítica NE (N05.-)

 N03.0 Síndrome nefrítica crònica amb anomalia glomerular menor
  Síndrome nefrítica crònica amb lesió de canvis mínims
 N03.1 Síndrome nefrítica crònica amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Síndrome nefrítica crònica amb hialinosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica crònica amb esclerosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis focal

 N03.2 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N03.3 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N03.4 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
 N03.5 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N03.6 Síndrome nefrítica crònica amb malaltia per dipòsits densos

  Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Síndrome nefrítica crònica amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N03.7 Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N03.8 Síndrome nefrítica crònica amb altres alteracions morfològiques
  Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N03.9 Síndrome nefrítica crònica amb alteracions morfològiques no especificades
 N03.A Síndrome nefrítica crònica amb glomerulonefritis C3
  Síndrome nefrítica crònica amb glomerulopatia C3

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

N04 Síndrome nefròtica

 Inclou: nefrosi lipoidal
síndrome nefròtica congènita

 N04.0 Síndrome nefròtica amb anomalia glomerular menor
  Síndrome nefròtica amb lesió de canvis mínims
 N04.1 Síndrome nefròtica amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Síndrome nefròtica amb hialinosi focal i segmentària
Síndrome nefròtica amb esclerosi focal i segmentària
Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis focal

 N04.2 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N04.3 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N04.4 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
 N04.5 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

  Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Síndrome nefròtica amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N04.7 Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N04.8 Síndrome nefròtica amb altres alteracions morfològiques
  Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N04.9 Síndrome nefròtica amb alteracions morfològiques no especificades
 N04.A Síndrome nefròtica amb glomerulonefritis C3
  Síndrome nefròtica amb glomerulopatia C3

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

N05 Síndrome nefrítica no especificada

 

Inclou: glomerulonefritis NE
glomerulopatia NE
nefritis NE
nefropatia NE i malaltia renal NE amb lesió morfològica especificada a .0-.8

 
Exclou 1: malaltia renal NE sense lesió morfològica declarada (N28.9)

nefritis tubulointersticial NE (N12)
nefropatia NE sense lesió morfològica declarada (N28.9)

 N05.0 Síndrome nefrítica no especificada amb anomalia glomerular menor
  Síndrome nefrítica no especificada amb lesió de canvis mínims
 N05.1 Síndrome nefrítica no especificada amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Síndrome nefrítica no especificada amb hialinosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica no especificada amb esclerosi focal i segmentària
Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis focal

 N05.2 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N05.3 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N05.4 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
 N05.5 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N05.6 Síndrome nefrítica no especificada amb malaltia per dipòsits densos

  Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N05.7 Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N05.8 Síndrome nefrítica no especificada amb altres alteracions morfològiques
  Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N05.9 Síndrome nefrítica no especificada amb alteracions morfològiques no especificades
 N05.A Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulonefritis C3
  Síndrome nefrítica no especificada amb glomerulopatia C3

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

N06 Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica especificada
 Exclou 1: proteïnúria no associada a lesió morfològica especificada (R80.0)
 N06.0 Proteïnúria aïllada amb anomalia glomerular menor
  Proteïnúria aïllada amb lesió de canvis mínims
 N06.1 Proteïnúria aïllada amb lesions glomerulars focals i segmentàries

  
Proteïnúria aïllada amb hialinosi focal i segmentària
Proteïnúria aïllada amb esclerosi focal i segmentària
Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis focal

 N06.2 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis membranosa difusa
 N06.3 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
 N06.4 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis proliferativa endocapil·lar difusa
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 N06.5 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis mesangiocapil·lar difusa
  Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 1 i 3, o NE

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

 N06.6 Proteïnúria aïllada amb malaltia per dipòsits densos

  Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus 2
Proteïnúria aïllada amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits densos

 N06.7 Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis de mitges llunes difusa
  Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N06.8 Proteïnúria aïllada amb altres lesions morfològiques
  Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis proliferativa NE
 N06.9 Proteïnúria aïllada amb lesió morfològica no especificada
 N06.A Proteïnúria aïllada amb glomerulonefritis C3
  Proteïnúria aïllada amb glomerulopatia C3

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

N07 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc

 

Exclou 2: amiloïdosi heredofamiliar no neuropàtica (E85.-)
nefropatia amiloidal hereditària (E85.-)
síndrome d'Alport (Q87.81-)
síndrome ungla-ròtula (Q87.2)

 N07.0 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb anomalia glomerular menor
  Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb lesió de canvis mínims

 N07.1 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb lesions glomerulars focals i
segmentàries

  
Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb hialinosi focal i segmentària
Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb esclerosi focal i segmentària
Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis focal

 N07.2 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis membranosa difusa

 N07.3 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis proliferativa
mesangial difusa

 N07.4 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis proliferativa
endocapil·lar difusa

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

  Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus
1 i 3, o NE

  

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

 N07.6 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb malaltia per dipòsits densos

  

Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis membranoproliferativa, tipus
2
Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulopatia C3 amb malaltia per dipòsits
densos

 N07.7 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb glomerulonefritis de mitges llunes
difusa

  Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis extracapil·lar
 N07.8 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb altres lesions morfològiques
  Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc amb glomerulonefritis proliferativa NE

 N07.9 Nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc, amb lesions morfològiques no
especificades

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

  Exclou 1: nefropatia hereditària no classificada a cap altre lloc (amb glomerulopatia C3) amb
malaltia per dipòsits densos (N07.6)
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N08 Trastorns glomerulars en malalties classificades en un altre lloc

 
Glomerulonefritis
Nefritis
Nefropatia

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
coagulació intravascular disseminada (D65)
crioglobulinèmia (D89.1)
gota (M1A.-, M10.-)
malaltia drepanocítica (D57.0-D57.8)
mieloma múltiple (C90.0-)
poliangiïtis microscòpica (M31.7)
sèpsia (A40.0-A41.9)
sífilis congènita (A50.5)

 

Exclou 1: glomerulonefritis, nefritis i nefropatia (en):
diabetis (E08-E13 amb .21)
gonocòccica (A54.21)
granulomatosi de Wegener (M31.31)
lupus (M32.14)
lupus eritematós sistèmic (M32.14)
malaltia per autoanticossos antimembrana basal glomerular (M31.0)
parotiditis (B26.83)
pielonefritis en malalties classificades en un altre lloc (N16)
sífilis (A52.75)
síndrome de Goodpasture (M31.0)
síndrome hemoliticourèmica (D59.3)
trastorns tubulointersticials renals classificats en un altre lloc (N16)

Nefropaties tubulointersticials (N10-N16)
Inclou: pielonefritis
Exclou 1: pieloureteritis quística (N28.85)
N10 Pielonefritis aguda

 

Nefritis intersticial infecciosa aguda
Pielitis aguda
Nefritis tubulointersticial aguda
Nefrosi hemoglobinúrica
Nefrosi mioglobinúrica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

N11 Nefritis tubulointersticial crònica

 
Inclou: nefritis intersticial infecciosa crònica

pielitis crònica
pielonefritis crònica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N11.0 Pielonefritis no obstructiva crònica associada a reflux
  Pielonefritis (crònica) associada a reflux (vesicoureteral)

  Exclou 1: reflux vesicoureteral NE (N13.70)
 N11.1 Pielonefritis obstructiva crònica

  

Pielonefritis (crònica) associada a anomalia de la unió pelviureteral
Pielonefritis (crònica) associada a anomalia de la unió pieloureteral
Pielonefritis (crònica) associada a encreuament vascular
Pielonefritis (crònica) associada a colzada de l'urèter
Pielonefritis (crònica) associada a obstrucció de l'urèter
Pielonefritis (crònica) associada a estenosi de la unió pelviureteral
Pielonefritis (crònica) associada a estenosi de l'urèter

  Exclou 1: pielonefritis calculosa (N20.9)
uropatia obstructiva (N13.-)

 N11.8 Altres tipus de nefritis tubulointersticial crònica
  Pielonefritis no obstructiva crònica NE
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 N11.9 Nefritis tubulointersticial crònica no especificada

  
Nefritis intersticial crònica NE
Pielitis crònica NE
Pielonefritis crònica NE

N12 Nefritis tubulointersticial no especificada com a aguda o crònica

 
Nefritis intersticial NE
Pielitis NE
Pielonefritis NE

 Exclou 1: pielonefritis calculosa (N20.9)
N13 Uropatia obstructiva i per reflux

 

Exclou 2: càlcul renal i ureteral sense hidronefrosi (N20.-)
defectes obstructius congènits de la pelvis renal i l'urèter (Q62.0-Q62.3)
hidronefrosi amb obstrucció de la unió pieloureteral (Q62.11)
pielonefritis obstructiva (N11.1)

 N13.0 Hidronefrosi amb obstrucció de la unió pieloureteral
  Hidronefrosi causada per oclusió adquirida d'unió pieloureteral

  Exclou 2: hidronefrosi amb obstrucció de la unió pieloureteral causada per càlcul (N13.2)
 N13.1 Hidronefrosi amb estenosi ureteral no classificada a cap altre lloc
  Exclou 1: hidronefrosi amb estenosi ureteral, amb infecció (N13.6)
 N13.2 Hidronefrosi amb obstrucció calculosa renal i ureteral
  Exclou 1: hidronefrosi amb obstrucció calculosa renal i ureteral, amb infecció (N13.6)
 N13.3 Altres hidronefrosis i hidronefrosis no especificades
  Exclou 1: hidronefrosi amb infecció (N13.6)
  N13.30 Hidronefrosi no especificada
  N13.39 Altres tipus d'hidronefrosi
 N13.4 Hidrourèter

  
Exclou 1: hidrourèter amb infecció (N13.6)

hidrourèter congènit (Q62.3-)
reflux vesicoureteral amb hidrourèter (N13.73-)

 N13.5 Encreuament vascular i estenosi de l'urèter sense hidronefrosi
  Colzada i estenosi de l'urèter sense hidronefrosi

  Exclou 1: encreuament vascular i estenosi de l'urèter sense hidronefrosi, amb infecció (N13.6)
 N13.6 Pionefrosi

  Afeccions d'N13.0-N13.5 amb infecció
Uropatia obstructiva amb infecció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N13.7 Reflux vesicoureteral
  Exclou 1: pielonefritis associada a reflux (N11.0)
  N13.70 Reflux vesicoureteral no especificat
   Reflux vesicoureteral NE
  N13.71 Reflux vesicoureteral sense nefropatia per reflux
  N13.72 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux sense hidrourèter

   N13.721 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux sense hidrourèter,
unilateral

   N13.722 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux sense hidrourèter,
bilateral

   N13.729 Reflux vesicoureteral no especificat amb nefropatia per reflux sense
hidrourèter

  N13.73 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux amb hidrourèter

   N13.731 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux amb hidrourèter,
unilateral

   N13.732 Reflux vesicoureteral amb nefropatia per reflux amb hidrourèter,
bilateral

749



   N13.739 Reflux vesicoureteral no especificat amb nefropatia per reflux amb
hidrourèter

 N13.8 Altres tipus d'uropatia obstructiva i per reflux
  Obstrucció del tracte urinari per causa especificada

  Codifiqueu
primer:

si escau, qualsevol afecció causal, com ara:
augment del volum de la pròstata (N40.1)

 N13.9 Uropatia obstructiva i per reflux no especificades
  Obstrucció del tracte urinari NE
N14 Afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes per fàrmacs i metalls pesants

 Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè caràcter 1-4 o 6)

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 N14.0 Nefropatia per analgèsics
 N14.1 Nefropatia induïda per altres fàrmacs, medicaments i productes biològics
 N14.2 Nefropatia induïda per fàrmac, medicament o producte biològic no especificats
 N14.3 Nefropatia induïda per metalls pesants
 N14.4 Nefropatia tòxica no classificada a cap altre lloc
N15 Altres tipus de nefropatia tubulointersticial
 N15.0 Nefropatia balcànica
  Nefropatia endèmica dels Balcans
 N15.1 Abscés renal i perinefrític
 N15.8 Altres tipus especificats de nefropatia tubulointersticial
 N15.9 Nefropatia tubulointersticial no especificada
  Infecció renal NE

  Exclou 1: infecció del tracte urinari NE (N39.0)
N16 Trastorns tubulointersticials renals en malalties classificades en un altre lloc

 Pielonefritis
Nefritis tubulointersticial

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
brucel·losi (A23.0-A23.9)
crioglobulinèmia (D89.1)
leucèmia (C91-C95)
limfoma (C81.0-C85.9, C96.0-C96.9)
malaltia de Wilson (E83.0)
malaltia per emmagatzematge de glicogen (E74.0)
mieloma múltiple (C90.0-)
sèpsia (A40.0-A41.9)

 

Exclou 1: degeneració tubular renal en diabetis (E08-E13 amb .29)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial diftèriques (A36.84)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en candidosi (B37.49)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en cistinosi (E72.04)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en infecció per salmonel·les (A02.25)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en lupus eritematós sistèmic (M32.15)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en sarcoïdosi (D86.84)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en síndrome seca [de Sjögren] (M35.04)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial en toxoplasmosi (B58.83)
pielonefritis i nefritis tubulointersticial sifilítiques (A52.75)
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Fallida renal aguda i malaltia renal crònica (N17-N19)
Exclou 2: afeccions tubulars i tubulointersticials induïdes per fàrmacs i metalls pesants (N14.-)

fallida renal congènita (P96.0)
fallida renal consecutiva al treball de part i el part (O90.4)
fallida renal postprocedimental (N99.0)
fallida renal posttraumàtica (T79.5)
fallida renal que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07, O08.4)
síndrome hemoliticourèmica (D59.3)
síndrome hepatorenal (K76.7)
síndrome hepatorenal postpart (O90.4)
urèmia extrarenal (R39.2)
urèmia prerenal (R39.2)

N17 Fallida renal aguda

 Codifiqueu
també:

l'afecció subjacent associada

 Exclou 1: fallida renal posttraumàtica (T79.5)
 N17.0 Fallida renal aguda amb necrosi tubular

  
Necrosi tubular aguda
Necrosi renal tubular
Necrosi tubular NE

 N17.1 Fallida renal aguda amb necrosi cortical aguda

  
Necrosi cortical aguda
Necrosi cortical NE
Necrosi cortical renal

 N17.2 Fallida renal aguda amb necrosi medul·lar

  
Necrosi medul·lar [papil·lar] NE
Necrosi medul·lar [papil·lar] aguda
Necrosi medul·lar [papil·lar] renal

 N17.8 Altres tipus de fallida renal aguda
 N17.9 Fallida renal aguda no especificada
  Lesió aguda de ronyó (no traumàtica)

  Exclou 2: lesió traumàtica de ronyó (S37.0-)
N18 Malaltia renal crònica

 
Codifiqueu
primer:

qualsevol associació amb:
malaltia renal crònica diabètica (E08.22, E09.22, E10.22, E11.22, E13.22)
malaltia renal crònica hipertensiva (I12.-, I13.-)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar l'estat del trasplantament de ronyó (Z94.0)

 N18.1 Malaltia renal crònica, estadi 1
 N18.2 Malaltia renal crònica, estadi 2 (lleu)
 N18.3 Malaltia renal crònica, estadi 3 (moderat)
  N18.30 Malaltia renal crònica, estadi 3 no especificat
  N18.31 Malaltia renal crònica, estadi 3a
  N18.32 Malaltia renal crònica, estadi 3b
 N18.4 Malaltia renal crònica, estadi 4 (greu)
 N18.5 Malaltia renal crònica, estadi 5
  Exclou 1: malaltia renal crònica, estadi 5 que requereix diàlisi crònica (N18.6)
 N18.6 Malaltia renal terminal
  Malaltia renal crònica que requereix diàlisi crònica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estat de diàlisi (Z99.2)
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 N18.9 Malaltia renal crònica no especificada

  

Fallida renal crònica NE
Urèmia crònica NE
Malaltia renal crònica
Insuficiència renal crònica
Glomerulonefritis esclerosant difusa NE

N19 Fallida renal no especificada
 Urèmia NE

 

Exclou 1: fallida renal aguda (N17.-)
insuficiència renal (aguda) (N28.9)
malaltia renal crònica (N18.-)
urèmia crònica (N18.9)
urèmia del nadó (P96.0)
urèmia extrarenal (R39.2)
urèmia prerenal (R39.2)

Urolitiasi (N20-N23)
N20 Càlcul renal i ureteral
 Pielonefritis calculosa

 Exclou 1: nefrocalcinosi (E83.5)
nefrocalcinosi amb hidronefrosi (N13.2)

 N20.0 Càlcul renal

  

Nefrolitiasi NE
Càlcul renal
Pedra del ronyó
Càlcul coral·liforme
Litiasi renal

 N20.1 Càlcul ureteral

  Càlcul d'unió pieloureteral
Litiasi ureteral

 N20.2 Càlcul renal amb càlcul ureteral
 N20.9 Càlcul urinari no especificat
N21 Càlcul en les vies urinàries inferiors
 Inclou: càlcul en les vies urinàries inferiors amb cistitis i uretritis

 N21.0 Càlcul vesical

  Càlcul en un diverticle vesical
Pedra en la bufeta urinària

  Exclou 2: càlcul coral·liforme (N20.0)
 N21.1 Càlcul uretral
  Exclou 2: càlcul prostàtic (N42.0)
 N21.8 Altres tipus de càlcul en les vies urinàries inferiors
 N21.9 Càlcul en les vies urinàries inferiors no especificat
  Exclou 1: càlcul en el tracte urinari NE (N20.9)
N22 Càlcul en el tracte urinari en malalties classificades en un altre lloc

 
Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
gota (M1A.-, M10.-)

N23 Còlic renal no especificat
Altres trastorns del ronyó i l'urèter (N25-N29)
Exclou 2: trastorns del ronyó i l'urèter amb urolitiasi (N20-N23)
N25 Trastorns a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada
 N25.0 Osteodistròfia renal

  

Osteodistròfia azotèmica
Trastorns tubulars amb pèrdua de fosfats
Raquitisme renal
Nanisme renal

  Exclou 2: trastorns metabòlics classificables a E70-E88
 N25.1 Diabetis insípida nefrogènica
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  Exclou 1: diabetis insípida NE (E23.2)
 N25.8 Altres trastorns a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada
  N25.81 Hiperparatiroïdisme secundari d'origen renal
   Exclou 1: hiperparatiroïdisme secundari no renal (E21.1)

   Exclou 2: trastorns metabòlics classificables a E70-E88
  N25.89 Altres trastorns a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada

   
Nefropatia hipopotassèmica
Síndrome d'Albright-Lightwood
Acidosi tubular renal NE

 N25.9 Trastorn a conseqüència de la funció tubular renal deteriorada no especificat
N26 Nefroesclerosi no especificada

 

Exclou 1: glomerulonefritis esclerosant difusa (N05.8.-)
nefroesclerosi causada per hipertensió (I12.-)
nefroesclerosi hipertensiva (arteriolar) (arterioescleròtica) (I12.-)
ronyó petit per causa desconeguda (N27.-)

 N26.1 Atròfia renal (terminal)
 N26.2 Ronyó de Page
 N26.9 Esclerosi renal no especificada
N27 Ronyó petit per causa desconeguda
 Inclou: oligonefrònia

 N27.0 Ronyó petit, unilateral
 N27.1 Ronyó petit, bilateral
 N27.9 Ronyó petit no especificat
N28 Altres trastorns del ronyó i l'urèter no classificats a cap altre lloc
 N28.0 Isquèmia i infart renals

  

Embòlia de l'artèria renal
Obstrucció de l'artèria renal
Oclusió de l'artèria renal
Trombosi de l'artèria renal
Infart renal

  
Exclou 1: ateroesclerosi d'artèria renal (part extrarenal) (I70.1)

estenosi congènita d'artèria renal (Q27.1)
ronyó de Goldblatt (I70.1)

 N28.1 Quist renal adquirit
  Quist renal (múltiple) (solitari) (adquirit)

  Exclou 1: malaltia renal quística (congènita) (Q61.-)
 N28.8 Altres trastorns especificats del ronyó i l'urèter

  
Exclou 1: estenosi ureteral amb hidronefrosi (N13.1)

estenosi ureteral sense hidronefrosi (N13.5)
hidrourèter (N13.4)

  N28.81 Hipertròfia renal
  N28.82 Megalourèter
  N28.83 Nefroptosi
  N28.84 Pielitis quística
  N28.85 Pieloureteritis quística
  N28.86 Ureteritis quística
  N28.89 Altres trastorns especificats del ronyó i l'urèter
 N28.9 Trastorn del ronyó i l'urèter no especificat

  
Nefropatia NE
Malaltia renal (aguda) NE
Insuficiència renal (aguda)

  Exclou 1: insuficiència renal crònica (N18.9)
síndrome nefrítica no especificada (N05.-)
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N29 Altres trastorns del ronyó i l'urèter en malalties classificades en un altre lloc

 

Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
amiloïdosi (E85.-)
esquistosomosi (B65.0-B65.9)
nefrocalcinosi (E83.5)

 

Exclou 1: trastorns del ronyó i l'urèter en:
cistinosi (E72.0)
gonorrea (A54.21)
sífilis (A52.75)
tuberculosi (A18.11)

Altres malalties de l'aparell urinari (N30-N39)
Exclou 1: infecció urinària (que complica):

avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.8)
embaràs, part i puerperi (O23.-, O75.3, O86.2-)

N30 Cistitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'agent infecciós (B95-B97)

 Exclou 1: prostatocistitis (N41.3)
 N30.0 Cistitis aguda

  Exclou 1: cistitis per irradiació (N30.4-)
trigonitis (N30.3-)

  N30.00 Cistitis aguda sense hematúria
  N30.01 Cistitis aguda amb hematúria
 N30.1 Cistitis intersticial (crònica)
  N30.10 Cistitis intersticial (crònica) sense hematúria
  N30.11 Cistitis intersticial (crònica) amb hematúria
 N30.2 Altres tipus de cistitis crònica
  N30.20 Altres tipus de cistitis crònica sense hematúria
  N30.21 Altres tipus de cistitis crònica amb hematúria
 N30.3 Trigonitis
  Uretrotrigonitis
  N30.30 Trigonitis sense hematúria
  N30.31 Trigonitis amb hematúria
 N30.4 Cistitis per irradiació
  N30.40 Cistitis per irradiació sense hematúria
  N30.41 Cistitis per irradiació amb hematúria
 N30.8 Altres tipus de cistitis
  Abscés de la bufeta urinària
  N30.80 Altres tipus de cistitis sense hematúria
  N30.81 Altres tipus de cistitis amb hematúria
 N30.9 Cistitis no especificada
  N30.90 Cistitis no especificada sense hematúria
  N30.91 Cistitis no especificada amb hematúria
N31 Disfunció neuromuscular de la bufeta urinària no classificada a cap altre lloc

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol tipus d'incontinència urinària associada (N39.3-N39.4-)

 
Exclou 1: bufeta medul·lar NE (G95.89)

bufeta neurogènica causada per la síndrome de la cua de cavall (G83.4)
disfunció neuromuscular causada per lesió de la medul·la espinal (G95.89)

 N31.0 Bufeta neurogènica desinhibida no classificada a cap altre lloc
 N31.1 Bufeta neurogènica reflexa no classificada a cap altre lloc
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 N31.2 Bufeta neurogènica flàccida no classificada a cap altre lloc

  
Bufeta neurogènica atònica (motora) (sensitiva)
Bufeta neurogènica autònoma
Bufeta neurogènica no reflexa

 N31.8 Altres tipus de disfunció neuromuscular de bufeta urinària
 N31.9 Disfunció neuromuscular de bufeta urinària no especificada
  Disfunció de bufeta neurogènica NE
N32 Altres trastorns de bufeta urinària

 
Exclou 2: càlcul de bufeta urinària (N21.0)

cistocele (N81.1-)
hèrnia o prolapse de la bufeta urinària femenina (N81.1-)

 N32.0 Obstrucció del coll de la bufeta urinària
  Estenosi del coll de la bufeta urinària (adquirida)

  Exclou 1: obstrucció congènita del coll de la bufeta urinària (Q64.3-)
 N32.1 Fístula vesicointestinal
  Fístula vesicorectal
 N32.2 Fístula vesical no classificada a cap altre lloc
  Exclou 1: fístula entre la bufeta urinària i el tracte genital femení (N82.0-N82.1)
 N32.3 Diverticle vesical

  Exclou 1: diverticle vesical congènit (Q64.6)
diverticulitis vesical (N30.8-)

 N32.8 Altres trastorns especificats de bufeta urinària
  N32.81 Bufeta hiperactiva / bufeta hipertònica
   Hiperactivitat del múscul detrusor

   Exclou 1: micció freqüent causada per afecció especificada de la bufeta urinària
—codifiqueu l'afecció

  N32.89 Altres trastorns especificats de bufeta urinària

   

Hemorràgia de bufeta urinària
Hipertròfia de bufeta urinària
Bufeta urinària calcificada
Bufeta urinària contracturada

 N32.9 Trastorn de la bufeta urinària no especificat
N33 Trastorns de la bufeta urinària en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
esquistosomosi (B65.0-B65.9)

 

Exclou 1: cistitis diftèrica (A36.85)
cistitis en bufeta neurogènica (N31.-)
cistitis en gonorrea (A54.01)
cistitis per càndides (B37.41)
cistitis per clamídies (A56.01)
cistitis sifilítica (A52.76)
cistitis tricomonal (A59.03)
trastorn de la bufeta urinària en sífilis (A52.76)
trastorn de la bufeta urinària en tuberculosi (A18.12)

N34 Uretritis i síndrome uretral

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 
Exclou 2: malaltia de Reiter (M02.3-)

uretritis en malalties que es transmeten sobretot sexualment (A50-A64)
uretrotrigonitis (N30.3-)

 N34.0 Abscés uretral

  

Abscés de la glàndula de Cowper
Abscés de la glàndula de Littré
Abscés (de la glàndula) uretral
Abscés periuretral

  Exclou 1: carúncula uretral (N36.2)
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 N34.1 Uretritis no especificada

  Uretritis no gonocòccica
Uretritis no venèria

 N34.2 Altres tipus d'uretritis

  

Meatitis uretral
Uretritis postmenopàusica
Úlcera uretral (meat)
Uretritis NE

 N34.3 Síndrome uretral no especificada
N35 Estenosi uretral

 Exclou 1: estenosi uretral congènita (Q64.3-)
estenosi uretral postprocedimental (N99.1-)

 N35.0 Estenosi uretral posttraumàtica
  Estenosi uretral causada per lesió

  Exclou 1: estenosi uretral postprocedimental (N99.1-)
  N35.01 Estenosi uretral posttraumàtica masculina
   N35.010 Estenosi uretral posttraumàtica masculina, meatal
   N35.011 Estenosi uretral posttraumàtica masculina, bulbar
   N35.012 Estenosi uretral posttraumàtica masculina, membranosa
   N35.013 Estenosi uretral posttraumàtica masculina, anterior
   N35.014 Estenosi uretral posttraumàtica masculina no especificada

   N35.016 Estenosi uretral posttraumàtica masculina, localitzacions contigües o
sobreposades

  N35.02 Estenosi uretral posttraumàtica femenina
   N35.021 Estenosi uretral causada per part
   N35.028 Altres tipus d'estenosi uretral posttraumàtica femenina
 N35.1 Estenosi uretral postinfecciosa no classificada a cap altre lloc

  
Exclou 1: estenosi uretral associada a esquistosomosi (B65.-, N29)

estenosi uretral gonocòccica (A54.01)
estenosi uretral sifilítica (A52.76)

  N35.11 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre lloc

   N35.111 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc, meatal

   N35.112 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc, bulbar

   N35.113 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc, membranosa

   N35.114 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc, anterior

   N35.116 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc, localitzacions contigües o sobreposades

   N35.119 Estenosi uretral postinfecciosa masculina no classificada a cap altre
lloc no especificada

  N35.12 Estenosi uretral postinfecciosa femenina no classificada a cap altre lloc
 N35.8 Altres tipus d'estenosi uretral
  Exclou 1: estenosi uretral postprocedimental (N99.1-)
  N35.81 Altres tipus d'estenosi uretral masculina
   N35.811 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, meatal
   N35.812 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, bulbar
   N35.813 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, membranosa
   N35.814 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, anterior

   N35.816 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, localitzacions contigües o
sobreposades

   N35.819 Altres tipus d'estenosi uretral masculina, localització no especificada
  N35.82 Altres tipus d'estenosi uretral femenina
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 N35.9 Estenosi uretral no especificada
  N35.91 Estenosi uretral no especificada masculina
   N35.911 Estenosi uretral no especificada masculina, meatal
   N35.912 Estenosi uretral no especificada masculina, bulbar
   N35.913 Estenosi uretral no especificada masculina, membranosa
   N35.914 Estenosi uretral no especificada masculina, anterior

   N35.916 Estenosi uretral no especificada masculina, localitzacions contigües o
sobreposades

   N35.919 Estenosi uretral no especificada masculina, localització no
especificada

    Estenosi uretral NE
Meat puntiforme NE

  N35.92 Estenosi uretral no especificada femenina
N36 Altres trastorns de la uretra
 N36.0 Fístula uretral

  
Fístula uretroperineal
Fístula uretrorectal
Fístula urinària NE

  
Exclou 1: fístula uretroescrotal (N50.89)

fístula uretrovaginal (N82.1)
fístula uretrovesicovaginal (N82.1)

 N36.1 Diverticle uretral
 N36.2 Carúncula uretral
 N36.4 Trastorns funcionals i musculars de la uretra

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la incontinència urinària d'esforç associada (N39.3)

  N36.41 Hipermobilitat uretral
  N36.42 Deficiència intrínseca de l'esfínter (DIE)
  N36.43 Hipermobilitat uretral i deficiència intrínseca de l'esfínter combinades
  N36.44 Trastorns musculars de la uretra
   Dissinergia d'esfínter vesical
 N36.5 Via falsa uretral
 N36.8 Altres trastorns especificats de la uretra

  Exclou 1: uretrocele congènita (Q64.7)
uretrocele femenina (N81.0)

 N36.9 Trastorn de la uretra no especificat
N37 Trastorns de la uretra en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: uretritis (en):
gonorrea (A54.01)
infecció per càndides (B37.41)
infecció tricomonal (A59.03)
per clamídies (A56.01)
sífilis (A52.76)
tuberculosi (A18.13)

N39 Altres trastorns de l'aparell urinari

 

Exclou 2: hematúria NE (R31.-)
hematúria recurrent o persistent (N02.-)
hematúria recurrent o persistent amb lesió morfològica especificada (N02.-)
proteïnúria NE (R80.-)

 N39.0 Infecció del tracte urinari, localització no especificada

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
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Exclou 1: candidosi del tracte urinari (B37.4-)
infecció neonatal del tracte urinari (P39.3)
piúria (R82.81)
infecció del tracte urinari de localització especificada, com ara:
cistitis (N30.-)
uretritis (N34.-)

 N39.3 Incontinència d'esforç (femenina) (masculina)

  Codifiqueu
també:

qualsevol bufeta hiperactiva associada (N32.81)

  Exclou 1: incontinència mixta (N39.46)
 N39.4 Altres tipus especificats d'incontinència urinària

  Codifiqueu
també:

qualsevol bufeta hiperactiva associada (N32.81)

  

Exclou 1: enuresi NE (R32)
incontinència urinària associada amb deterioració cognitiva (R39.81)
incontinència urinària d'origen no orgànic (F98.0)
incontinència urinària funcional (R39.81)
incontinència urinària NE (R32)

  N39.41 Incontinència imperiosa
   Exclou 1: incontinència mixta (N39.46)
  N39.42 Incontinència sense consciència sensorial
   Incontinència (urinària) insensible
  N39.43 Degoteig postmiccional
  N39.44 Enuresi nocturna
  N39.45 Fuita contínua
  N39.46 Incontinència mixta
   Incontinència imperiosa i d'esforç
  N39.49 Altres tipus especificats d'incontinència urinària
   N39.490 Incontinència per sobreeiximent
   N39.491 Incontinència coital
   N39.492 Incontinència (urinària) postural
   N39.498 Altres tipus especificats d'incontinència urinària

    Incontinència reflexa
Incontinència total

 N39.8 Altres trastorns especificats de l'aparell urinari
 N39.9 Trastorn de l'aparell urinari no especificat
Malalties dels òrgans genitals masculins (N40-N53)
N40 Hiperplàsia prostàtica benigna

 

Inclou: augment del volum de la pròstata
hipertròfia benigna de pròstata
hipertròfia prostàtica adenofibromatosa
hipertròfia prostàtica benigna
HPB
pòlip prostàtic
pròstata nodular

 Exclou 1: neoplàsies benignes de pròstata (adenoma, benigne) (fibroadenoma) (fibroma) (mioma) (D29.1)

 Exclou 2: neoplàsia maligna de pròstata (C61)
 N40.0 Hiperplàsia prostàtica benigna sense símptomes en les vies urinàries inferiors

  Augment del volum de la pròstata sense símptoma de les vies urinàries inferiors
Augment del volum de la pròstata NE

 N40.1 Hiperplàsia prostàtica benigna amb símptomes en les vies urinàries inferiors
  Augment del volum de la pròstata amb símptoma de les vies urinàries inferiors
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a símptomes associats, si s'especifica:
buidament incomplet de la bufeta urinària (R39.14)
debilitació del raig miccional (R39.12)
dificultat per a iniciar la micció (R39.11)
incontinència urinària (N39.4-)
micció imperiosa (R39.15)
nictúria (R35.1)
obstrucció urinària (N13.8)
pol·laciúria (R35.0)
retenció urinària (R33.8)
tenesme en micció (R39.16)

 N40.2 Pròstata nodular sense símptomes en les vies urinàries inferiors
  Pròstata nodular sense símptoma de les vies urinàries inferiors
 N40.3 Pròstata nodular amb símptomes en les vies urinàries inferiors

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a símptomes associats, si s'especifica:
buidament incomplet de la bufeta urinària (R39.14)
debilitació del raig miccional (R39.12)
dificultat per a iniciar la micció (R39.11)
incontinència urinària (N39.4-)
micció imperiosa (R39.15)
nictúria (R35.1)
obstrucció urinària (N13.8)
pol·laciúria (R35.0)
retenció urinària (R33.8)
tenesme en micció (R39.16)

N41 Malalties inflamatòries de pròstata

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N41.0 Prostatitis aguda
 N41.1 Prostatitis crònica
 N41.2 Abscés prostàtic
 N41.3 Prostatocistitis
 N41.4 Prostatitis granulomatosa
 N41.8 Altres malalties inflamatòries de pròstata
 N41.9 Malaltia inflamatòria de pròstata no especificada
  Prostatitis NE
N42 Altres trastorns i trastorns no especificats de pròstata
 N42.0 Càlcul prostàtic
  Pedra prostàtica
 N42.1 Congestió i hemorràgia prostàtiques

  

Exclou 1: augment del volum de la pròstata (N40.-)
hematúria (R31.-)
hiperplàsia prostàtica (N40.-)
malalties inflamatòries de pròstata (N41.-)

 N42.3 Displàsia prostàtica
  N42.30 Displàsia prostàtica no especificada
  N42.31 Neoplàsia intraepitelial prostàtica

   
Neoplàsia intraepitelial prostàtica I (NIP I)
NIP
Neoplàsia intraepitelial prostàtica II (NIP II)

   Exclou 1: neoplàsia intraepitelial prostàtica III (NIP III) (D07.5)
  N42.32 Proliferació microglandular atípica de pròstata
  N42.39 Altres tipus de displàsia prostàtica
 N42.8 Altres trastorns especificats de pròstata
  N42.81 Síndrome de prostatàlgia
   Síndrome de pròstata dolorosa
  N42.82 Síndrome de prostatosi
  N42.83 Quist prostàtic
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  N42.89 Altres trastorns especificats de pròstata
 N42.9 Trastorn de pròstata no especificat
N43 Hidrocele i espermatocele
 Inclou: hidrocele de cordó espermàtic, testicle o túnica vaginal

 Exclou 1: hidrocele congènita (P83.5)
 N43.0 Hidrocele enquistada
 N43.1 Hidrocele infectada

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N43.2 Altres tipus d'hidrocele
 N43.3 Hidrocele no especificada
 N43.4 Espermatocele d'epidídim
  Quist espermàtic
  N43.40 Espermatocele d'epidídim no especificada
  N43.41 Espermatocele d'epidídim, única
  N43.42 Espermatocele d'epidídim, múltiple
N44 Trastorns no inflamatoris de testicle
 N44.0 Torsió testicular
  N44.00 Torsió testicular no especificada
  N44.01 Torsió extravaginal del cordó espermàtic
  N44.02 Torsió intravaginal del cordó espermàtic
   Torsió del cordó espermàtic NE
  N44.03 Torsió de l'apèndix del testicle
  N44.04 Torsió de l'apèndix de l'epidídim
 N44.1 Quist de túnica albugínia del testicle
 N44.2 Quist benigne de testicle
 N44.8 Altres tipus de trastorn no inflamatori de testicle
N45 Orquitis i epididimitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N45.1 Epididimitis
 N45.2 Orquitis
 N45.3 Epididimoorquitis
 N45.4 Abscés d'epidídim o testicle
N46 Infertilitat masculina
 Exclou 1: estat de vasectomia (Z98.52)
 N46.0 Azoospèrmia

  
Infertilitat masculina absoluta
Infertilitat masculina causada per aplàsia germinal (cèl·lules)
Infertilitat masculina causada per aturada de l'espermatogènesi (completa)

  N46.01 Azoospèrmia orgànica
   Azoospèrmia NE
  N46.02 Azoospèrmia causada per causes extratesticulars

   Codifiqueu
també:

la causa associada

   N46.021 Azoospèrmia causada per tractament farmacològic
   N46.022 Azoospèrmia causada per infecció
   N46.023 Azoospèrmia causada per obstrucció dels conductes deferents
   N46.024 Azoospèrmia causada per radiació
   N46.025 Azoospèrmia causada per malaltia sistèmica
   N46.029 Azoospèrmia per altres causes extratesticulars
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 N46.1 Oligospèrmia

  
Infertilitat masculina causada per descamació de cèl·lules germinals
Infertilitat masculina causada per hipoespermatogènesi
Infertilitat masculina causada per aturada parcial de l'espermatogènesi

  N46.11 Oligospèrmia orgànica
   Oligospèrmia NE
  N46.12 Oligospèrmia causada per causes extratesticulars

   Codifiqueu
també:

la causa associada

   N46.121 Oligospèrmia causada per tractament farmacològic
   N46.122 Oligospèrmia causada per infecció
   N46.123 Oligospèrmia per obstrucció dels conductes deferents
   N46.124 Oligospèrmia causada per radiació
   N46.125 Oligospèrmia causada per malaltia sistèmica
   N46.129 Oligospèrmia per altres causes extratesticulars
 N46.8 Altres tipus d'infertilitat masculina
 N46.9 Infertilitat masculina no especificada
N47 Trastorns del prepuci
 N47.0 Adherències prepucials, nadó
 N47.1 Fimosi
 N47.2 Parafimosi
 N47.3 Prepuci deficient
 N47.4 Quist benigne de prepuci
 N47.5 Adherències prepucials i del gland penià
 N47.6 Balanopostitis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  Exclou 1: balanitis (N48.1)
 N47.7 Altres malalties inflamatòries del prepuci

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N47.8 Altres trastorns del prepuci
N48 Altres trastorns del penis
 N48.0 Leucoplàsia peniana

  
Balanitis xeròtica obliterant
Craurosi del penis
Liquen esclerós d'òrgans genitals externs masculins

  Exclou 1: carcinoma in situ de penis (D07.4)
 N48.1 Balanitis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

  

Exclou 1: balanitis amèbica (A06.8)
balanitis gonocòccica (A54.23)
balanitis per càndides (B37.42)
balanitis per herpesvirus [herpes simple] (A60.01)
balanitis xeròtica obliterant (N48.0)

 N48.2 Altres trastorns inflamatoris del penis

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
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Exclou 1: balanitis (N48.1)

balanitis xeròtica obliterant (N48.0)
balanopostitis (N47.6)

  N48.21 Abscés dels cossos cavernosos i el penis
  N48.22 Cel·lulitis dels cossos cavernosos i el penis
  N48.29 Altres trastorns inflamatoris del penis
 N48.3 Priapisme
  Erecció dolorosa

  Codifiqueu
primer:

la causa subjacent

  N48.30 Priapisme no especificat
  N48.31 Priapisme causat per traumatisme
  N48.32 Priapisme causat per malalties classificades en un altre lloc
  N48.33 Priapisme induït per fàrmacs
  N48.39 Altres tipus de priapisme
 N48.5 Úlcera del penis
 N48.6 Induració plàstica del penis
  Malaltia de Peyronie
 N48.8 Altres trastorns especificats de penis
  N48.81 Trombosi de vena superficial del penis
  N48.82 Torsió peniana adquirida
   Torsió peniana adquirida NE

   Exclou 1: torsió congènita de penis (Q55.63)
  N48.83 Penis enterrat adquirit
   Exclou 1: penis amagat congènit (Q55.64)
  N48.89 Altres trastorns especificats de penis
 N48.9 Trastorn del penis no especificat
N49 Trastorns inflamatoris dels òrgans genitals masculins no classificats a cap altre lloc

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: inflamació de penis (N48.1, N48.2-)
orquitis i epididimitis (N45.-)

 N49.0 Trastorns inflamatoris de la vesícula seminal
  Vesiculitis NE
 N49.1 Trastorns inflamatoris del cordó espermàtic, la túnica vaginal i el conducte deferent
  Vasitis
 N49.2 Trastorns inflamatoris de l'escrot
 N49.3 Gangrena de Fournier
 N49.8 Trastorns inflamatoris d'altres òrgans genitals masculins especificats
  Inflamació de múltiples localitzacions dels òrgans genitals masculins
 N49.9 Trastorn inflamatori d'òrgan genital masculí no especificat

  

Abscés d'òrgan genital masculí no especificat
Vesper d'òrgan genital masculí no especificat
Àntrax d'òrgan genital masculí no especificat
Cel·lulitis d'òrgan genital masculí no especificat

N50 Altres trastorns i trastorns no especificats dels òrgans genitals masculins
 Exclou 2: torsió testicular (N44.0-)
 N50.0 Atròfia testicular
 N50.1 Trastorns vasculars dels òrgans genitals masculins

  
Hematocele NE dels òrgans genitals masculins
Hemorràgia dels òrgans genitals masculins
Trombosi dels òrgans genitals masculins

 N50.3 Quist d'epidídim
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 N50.8 Altres trastorns especificats dels òrgans genitals masculins
  N50.81 Dolor testicular
   N50.811 Dolor testicular, testicle dret
   N50.812 Dolor testicular, testicle esquerre
   N50.819 Dolor testicular, testicle no especificat
  N50.82 Dolor escrotal
  N50.89 Altres trastorns especificats dels òrgans genitals masculins

   

Atròfia de l'escrot, la vesícula seminal, el cordó espermàtic, la túnica vaginal i el conducte
deferent
Úlcera de l'escrot, la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, la túnica vaginal i el
conducte deferent
Quilocele de túnica vaginal (no filarial) NE
Hipertrofia de l'escrot, la vesícula seminal, el cordó espermàtic, la túnica vaginal i el
conducte deferent
Fístula uretroescrotal
Estenosi del cordó espermàtic, la túnica vaginal i el conducte deferent
Edema de l'escrot, la vesícula seminal, el cordó espermàtic, la túnica vaginal i el conducte
deferent

 N50.9 Trastorn dels òrgans genitals masculins no especificat
N51 Trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
filariosi (B74.0-B74.9)

 

Exclou 1: balanitis amèbica (A06.8)
balanitis gonocòccica (A54.23)
balanitis per càndides (B37.42)
balanitis per herpesvirus [herpes simple] (A60.01)
prostatitis gonocòccica (A54.22)
prostatitis tricomonal (A59.02)
prostatitis tuberculosa (A18.14)

N52 Disfunció erèctil masculina
 Exclou 1: impotència psicogènica (F52.21)
 N52.0 Disfunció erèctil d'origen vascular
  N52.01 Disfunció erèctil causada per insuficiència arterial
  N52.02 Disfunció erèctil corporovenooclusiva
  N52.03 Insuficiència arterial i disfunció erèctil corporovenooclusiva combinades
 N52.1 Disfunció erèctil causada per malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 N52.2 Disfunció erèctil induïda per fàrmacs
 N52.3 Disfunció erèctil postprocedimental
  N52.31 Disfunció erèctil consecutiva a prostatectomia radical
  N52.32 Disfunció erèctil consecutiva a cistectomia radical
  N52.33 Disfunció erèctil consecutiva a cirurgia uretral
  N52.34 Disfunció erèctil consecutiva a prostatectomia simple
  N52.35 Disfunció erèctil consecutiva a radioteràpia
  N52.36 Disfunció erèctil consecutiva a braquiteràpia intersticial
  N52.37 Disfunció erèctil consecutiva a teràpia ablativa de pròstata

   
Disfunció erèctil consecutiva a altres teràpies ablatives de pròstata
Disfunció erèctil consecutiva a teràpies ablatives amb ultrasons
Disfunció erèctil consecutiva a crioteràpia

  N52.39 Altres disfuncions erèctils postprocedimentals i disfuncions erèctils
postprocedimentals no especificades

 N52.8 Altres tipus de disfunció erèctil masculina
 N52.9 Disfunció erèctil masculina no especificada
  Impotència NE
N53 Altres tipus de disfunció sexual masculina
 Exclou 1: disfunció sexual psicogènica (F52.-)
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 N53.1 Disfunció ejaculadora
  Exclou 1: ejaculació precoç (F52.4)
  N53.11 Ejaculació retardada
  N53.12 Ejaculació dolorosa
  N53.13 Orgasme anaejaculador
  N53.14 Ejaculació retrògrada
  N53.19 Altres tipus de disfunció ejaculadora
   Disfunció ejaculadora NE
 N53.8 Altres tipus de disfunció sexual masculina
 N53.9 Disfunció sexual masculina no especificada
Trastorns mamaris (N60-N65)
Exclou 1: trastorns mamaris associats al part (O91-O92)
N60 Displàsia mamària benigna
 Inclou: mastopatia fibroquística

 N60.0 Quist solitari de mama
  Quist mamari
  N60.01 Quist solitari, mama dreta
  N60.02 Quist solitari, mama esquerra
  N60.09 Quist solitari, mama no especificada
 N60.1 Mastopatia quística difusa

  Mama fibroquística
Mastopatia fibroquística

  Exclou 1: mastopatia quística difusa amb proliferació epitelial (N60.3-)
  N60.11 Mastopatia quística difusa, mama dreta
  N60.12 Mastopatia quística difusa, mama esquerra
  N60.19 Mastopatia quística difusa, mama no especificada
 N60.2 Fibroadenosi mamària
  

  Exclou 2: fibroadenoma mamari (D24.-)
  N60.21 Fibroadenosi mamària, mama dreta
  N60.22 Fibroadenosi mamària, mama esquerra
  N60.29 Fibroadenosi mamària, mama no especificada
 N60.3 Fibroesclerosi mamària
  Mastopatia quística amb proliferació epitelial
  N60.31 Fibroesclerosi mamària, mama dreta
  N60.32 Fibroesclerosi mamària, mama esquerra
  N60.39 Fibroesclerosi mamària, mama no especificada
 N60.4 Èctasi del conducte mamari
  N60.41 Èctasi del conducte mamari, mama dreta
  N60.42 Èctasi del conducte mamari, mama esquerra
  N60.49 Èctasi del conducte mamari, mama no especificada
 N60.8 Altres tipus de displàsia mamària benigna
  N60.81 Altres tipus de displàsia mamària benigna, mama dreta
  N60.82 Altres tipus de displàsia mamària benigna, mama esquerra
  N60.89 Altres tipus de displàsia mamària benigna, mama no especificada
 N60.9 Displàsia mamària benigna no especificada
  N60.91 Displàsia mamària benigna no especificada, mama dreta
  N60.92 Displàsia mamària benigna no especificada, mama esquerra
  N60.99 Displàsia mamària benigna no especificada, mama no especificada
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N61 Trastorns inflamatoris mamaris

 

Exclou 1: carcinoma inflamatori de mama (C50.9)
mastitis infecciosa neonatal (P39.0)
trastorn inflamatori de mama associat al part (O91.-)
tromboflebitis mamària [malaltia de Mondor] (I80.8)

 N61.0 Mastitis sense abscés

  

Cel·lulitis (aguda) (no puerperal) (subaguda) de mama NE
Mastitis infecciosa (aguda) (no puerperal) (subaguda)
Mastitis (aguda) (no puerperal) (subaguda) NE
Cel·lulitis (aguda) (no puerperal) (subaguda) de mugró NE

 N61.1 Abscés de mama i mugró

  

Abscés (agut) (crònic) (no puerperal) de l'arèola mamària
Mastitis amb abscés
Àntrax mamari
Abscés (agut) (crònic) (no puerperal) de mama

 N61.2 Mastitis granulomatosa
  N61.20 Mastitis granulomatosa, mama no especificada
  N61.21 Mastitis granulomatosa, mama dreta
  N61.22 Mastitis granulomatosa, mama esquerra
  N61.23 Mastitis granulomatosa, mama, bilateral
N62 Hipertròfia mamària

 
Ginecomàstia
Hipertròfia mamària NE
Hipertròfia mamària massiva puberal

 Exclou 1: desproporció de mama reconstruïda (N65.1)
ingurgitació mamària del nadó (P83.4)

N63 Bony en mama no especificat
 Nòdul NE en mama
 N63.0 Bony en mama no especificat, mama no especificada
 N63.1 Bony en mama no especificat, mama dreta
  N63.10 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrant no especificat
  N63.11 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrant superior extern
  N63.12 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrant superior intern
  N63.13 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrant inferior extern
  N63.14 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrant inferior intern
  N63.15 Bony en mama no especificat, mama dreta, quadrants sobreposats
 N63.2 Bony en mama no especificat, mama esquerra
  N63.20 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrant no especificat
  N63.21 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrant superior extern
  N63.22 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrant superior intern
  N63.23 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrant inferior extern
  N63.24 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrant inferior intern
  N63.25 Bony en mama no especificat, mama esquerra, quadrants sobreposats
 N63.3 Bony en prolongació axil·lar
  N63.31 Bony en prolongació axil·lar, mama dreta
  N63.32 Bony en prolongació axil·lar, mama esquerra
 N63.4 Bony en mama no especificat, subareolar
  N63.41 Bony en mama no especificat, subareolar, mama dreta
  N63.42 Bony en mama no especificat, subareolar, mama esquerra
N64 Altres trastorns mamaris
 Exclou 2: complicació mecànica de pròtesi i implant mamaris (T85.4-)
 N64.0 Fissura i fístula de mugró
 N64.1 Necrosi grassa de mama
  Necrosi grassa (segmentària) de la mama
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  Codifiqueu
primer:

la necrosi de mama causada per empelt mamari (T85.898)

 N64.2 Atròfia mamària
 N64.3 Galactorrea no associada amb el part
 N64.4 Mastodínia
 N64.5 Altres signes i símptomes mamaris
  Exclou 2: resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de mama (R92.-)
  N64.51 Induració mamària
  N64.52 Secreció del mugró
   Exclou 1: resultats anòmals en la secreció del mugró (R89.-)
  N64.53 Retracció del mugró
  N64.59 Altres signes i símptomes mamaris
 N64.8 Altres trastorns mamaris especificats
  N64.81 Ptosi mamària
   Exclou 1: ptosi de mama nadiua en relació amb mama reconstruïda (N65.1)
  N64.82 Hipoplàsia mamària
   Micromàstia

   
Exclou 1: absència congènita de mama (Q83.0)

hipoplàsia de mama nadiua en relació amb mama reconstruïda
(N65.1)

  N64.89 Altres trastorns mamaris especificats

   Galactocele
Subinvolució de la mama (postlactància)

 N64.9 Trastorn mamari no especificat
N65 Deformitat i desproporció de mama reconstruïda
 N65.0 Deformitat de mama reconstruïda

  
Irregularitat del contorn en mama reconstruïda
Excés de teixit en mama reconstruïda
Mama reconstruïda deforme

 N65.1 Desproporció de mama reconstruïda

  Asimetria mamària entre mama nadiua i mama reconstruïda
Desproporció entre mama nadiua i mama reconstruïda

Malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins (N70-N77)
Exclou 1: malalties inflamatòries dels òrgans pelvians femenins que compliquen:

avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.0)
embaràs, part i puerperi (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 Salpingitis i ooforitis

 

Inclou: abscés de trompa de Fal·lopi
abscés ovàric
abscés tuboovàric
malaltia inflamatòria tuboovàrica
piosàlpinx
salpingo-ooforitis

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: infecció gonocòccica (A54.24)
infecció tuberculosa (A18.17)

 N70.0 Salpingitis i ooforitis agudes
  N70.01 Salpingitis aguda
  N70.02 Ooforitis aguda
  N70.03 Salpingitis i ooforitis agudes
 N70.1 Salpingitis i ooforitis cròniques
  Hidrosàlpinx
  N70.11 Salpingitis crònica
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  N70.12 Ooforitis crònica
  N70.13 Salpingitis i ooforitis cròniques
 N70.9 Salpingitis i ooforitis no especificades
  N70.91 Salpingitis no especificada
  N70.92 Ooforitis no especificada
  N70.93 Salpingitis i ooforitis no especificades
N71 Malaltia inflamatòria uterina, excepte de coll uterí

 

Inclou: abscés uterí
endometritis (endomiometritis)
metritis
miometritis
piomètria

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: endometritis hiperplàstica (N85.0-)
infecció d'úter consecutiva al part (O85, O86.-)

 N71.0 Malaltia inflamatòria uterina aguda
 N71.1 Malaltia inflamatòria uterina crònica
 N71.9 Malaltia inflamatòria uterina no especificada
N72 Malaltia inflamatòria del coll uterí

 
Inclou: cervicitis (amb erosió o ectropi o sense)

endocervicitis (amb erosió o ectropi o sense)
exocervicitis (amb erosió o ectropi o sense)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 1: erosió i ectropi del coll uterí sense cervicitis (N86)
N73 Altres malalties inflamatòries pelvianes femenines

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 N73.0 Parametritis i cel·lulitis pelviana agudes

  
Abscés del lligament ample
Abscés de parametri
Cel·lulitis pelviana femenina

 N73.1 Parametritis i cel·lulitis pelviana cròniques
  Qualsevol afecció d'N73.0 especificada com a crònica

  Exclou 1: parametritis i cel·lulitis pelviana tuberculoses (A18.17)
 N73.2 Parametritis i cel·lulitis pelviana no especificades
  Qualsevol afecció d'N73.0 no especificada com a aguda o crònica
 N73.3 Peritonitis pelviana femenina aguda
 N73.4 Peritonitis pelviana femenina crònica
  Exclou 1: peritonitis pelviana (femenina) tuberculosa (A18.17)
 N73.5 Peritonitis pelviana femenina no especificada
 N73.6 Adherències peritoneals pelvianes femenines (postinfeccioses)
  Exclou 2: adherències peritoneals pelvianes postprocedimentals (N99.4)
 N73.8 Altres malalties inflamatòries pelvianes femenines especificades
 N73.9 Malaltia inflamatòria pelviana femenina no especificada
  Infecció o inflamació pelviana femenina NE
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N74 Trastorns inflamatoris pelvians femenins en malalties classificades en un altre lloc

 Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 

Exclou 1: cervicitis gonocòccica (A54.03)
cervicitis per clamídies (A56.02)
cervicitis per herpesvirus [herpes simple] (A60.03)
cervicitis sifilítica (A52.76)
cervicitis tricomonal (A59.09)
cervicitis tuberculosa (A18.16)
malaltia inflamatòria pelviana gonocòccica (A54.24)
malaltia inflamatòria pelviana per clamídies (A56.11)
malaltia inflamatòria pelviana per herpesvirus [herpes simple] (A60.09)
malaltia inflamatòria pelviana sifilítica (A52.76)
malaltia inflamatòria pelviana tuberculosa (A18.17)

N75 Malalties de la glàndula de Bartholin
 N75.0 Quist de la glàndula de Bartholin
 N75.1 Abscés de la glàndula de Bartholin
 N75.8 Altres malalties de la glàndula de Bartholin
  Bartholinitis
 N75.9 Malaltia de la glàndula de Bartholin no especificada
N76 Altres tipus d'inflamació de vagina i vulva

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 2: vaginitis senil (atròfica) (N95.2)
vestibulitis vulvar (N94.810)

 N76.0 Vaginitis aguda

  
Vulvovaginitis aguda
Vaginitis NE
Vulvovaginitis NE

 N76.1 Vaginitis subaguda i crònica

  Vulvovaginitis crònica
Vulvovaginitis subaguda

 N76.2 Vulvitis aguda
  Vulvitis NE
 N76.3 Vulvitis subaguda i crònica
 N76.4 Abscés vulvar
  Furóncol vulvar
 N76.5 Ulceració vaginal
 N76.6 Ulceració vulvar
 N76.8 Altres tipus especificats d'inflamació de vagina i vulva
  N76.81 Mucositis (ulcerosa) de vagina i vulva

   
Codifiqueu
també:

el tipus de tractament associat, com ara:
fàrmacs antineoplàstics i immunosupressors (T45.1X-)
procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)

   
Exclou 2: mucositis (ulcerosa) gastrointestinal (K92.81)

mucositis nasal (ulcerosa) (J34.81)
mucositis oral (ulcerosa) (K12.3-)

  N76.89 Altres tipus especificats d'inflamació de vagina i vulva
N77 Inflamació i ulceració vulvovaginals en malalties classificades en un altre lloc
 N77.0 Ulceració vulvar en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
malaltia de Behçet (M35.2)

  

Exclou 1: ulceració vulvar en infecció gonocòccica (A54.02)
ulceració vulvar en infecció per herpesvirus [herpes simple] (A60.04)
ulceració vulvar en sífilis (A51.0)
ulceració vulvar en tuberculosi (A18.18)
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 N77.1 Vaginitis, vulvitis i vulvovaginitis en malalties classificades en un altre lloc

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent, com ara:
oxiür (B80)

  

Exclou 1: vulvovaginitis en sífilis precoç (A51.0)
vulvovaginitis en sífilis tardana (A52.76)
vulvovaginitis gonocòccica (A54.02)
vulvovaginitis per càndides (B37.3)
vulvovaginitis per clamídies (A56.02)
vulvovaginitis per herpesvirus [herpes simple] (A60.04)
vulvovaginitis tricomonal (A59.01)
vulvovaginitis tuberculosa (A18.18)

Trastorns no inflamatoris del tracte genital femení (N80-N98)
N80 Endometriosi
 N80.0 Endometriosi uterina
  Adenomiosi

  Exclou 1: endometriosi estromàtica (D39.0)
 N80.1 Endometriosi ovàrica
 N80.2 Endometriosi de trompa de Fal·lopi
 N80.3 Endometriosi de peritoneu pelvià
 N80.4 Endometriosi de septe rectovaginal i vagina
 N80.5 Endometriosi intestinal
 N80.6 Endometriosi en cicatriu cutània
 N80.8 Altres tipus d'endometriosi
  Endometriosi toràcica
 N80.9 Endometriosi no especificada
N81 Prolapse genital femení

 
Exclou 1: prolapse de la volta de la vagina després d'una histerectomia (N99.3)

prolapse genital que complica l'embaràs, el treball de part o el part (O34.5-)
prolapse i hèrnia d'ovari i trompa de Fal·lopi (N83.4-)

 N81.0 Uretrocele

  Exclou 1: uretrocele amb cistocele (N81.1-)
uretrocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4)

 N81.1 Cistocele

  Cistocele amb uretrocele
Cistouretrocele

  Exclou 1: cistocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4)
  N81.10 Cistocele no especificada
   Prolapse de paret vaginal (anterior) NE
  N81.11 Cistocele, línia mediana
  N81.12 Cistocele, lateral
   Cistocele paravaginal
 N81.2 Prolapse uterovaginal incomplet

  
Prolapse uterí de primer grau
Prolapse de coll uterí NE
Prolapse uterí de segon grau

  Exclou 1: prolapse del monyó cervical (N81.85)
 N81.3 Prolapse uterovaginal complet

  Procidència (uterina) NE
Prolapse uterí de tercer grau

 N81.4 Prolapse uterovaginal no especificat
  Prolapse uterí NE
 N81.5 Enterocele vaginal
  Exclou 1: enterocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4)
 N81.6 Rectocele
  Prolapse de paret vaginal posterior
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol incontinència fecal associada, si escau (R15.-)

  
Exclou 2: perineocele (N81.81)

prolapse rectal (K62.3)
rectocele amb prolapse uterí (N81.2-N81.4)

 N81.8 Altres tipus de prolapse genital femení
  N81.81 Perineocele
  N81.82 Debilitació o incompetència del teixit pubocervical
  N81.83 Debilitació o incompetència del teixit rectovaginal
  N81.84 Desgast de la musculatura pelviana
   Atròfia per inactivitat de la musculatura pelviana i l'esfínter anal
  N81.85 Prolapse del monyó cervical
  N81.89 Altres tipus de prolapse genital femení

   Perineu deficient
Laceració antiga dels músculs del sòl pelvià

 N81.9 Prolapse genital femení no especificat
N82 Fístules que afecten el tracte genital femení
 Exclou 1: fístules vesicointestinals (N32.1)
 N82.0 Fístula vesicovaginal
 N82.1 Altres tipus de fístula urogenital femenina

  

Fístula cervicovesical
Fístula ureterovaginal
Fístula uretrovaginal
Fístula uteroureteral
Fístula uterovesical

 N82.2 Fístula de vagina a intestí prim
 N82.3 Fístula de vagina a intestí gros
  Fístula rectovaginal
 N82.4 Altres tipus de fístula enterogenital femenina
  Fístula enterouterina
 N82.5 Fístules genitocutànies femenines

  Fístula de l'úter a la paret abdominal
Fístula vaginoperineal

 N82.8 Altres tipus de fístula del tracte genital femení
 N82.9 Fístula del tracte genital femení no especificada
N83 Trastorns no inflamatoris d'ovari, trompa de Fal·lopi i lligament ample
 Exclou 2: hidrosàlpinx (N70.1-)
 N83.0 Quist fol·licular d'ovari

  Quist del fol·licle de Graaf
Quist fol·licular hemorràgic (d'ovari)

  N83.00 Quist fol·licular, ovari no especificat
  N83.01 Quist fol·licular, ovari dret
  N83.02 Quist fol·licular, ovari esquerre
 N83.1 Quist de cos luti
  Quist del cos luti hemorràgic
  N83.10 Quist de cos luti, ovari no especificat
  N83.11 Quist de cos luti, ovari dret
  N83.12 Quist de cos luti, ovari esquerre
 N83.2 Altres quists ovàrics i quists ovàrics no especificats

  

Exclou 1: quist ovàric de desenvolupament (Q50.1)
quist ovàric neoplàstic (D27.-)
síndrome de l'ovari poliquístic (E28.2)
síndrome de Stein-Leventhal (E28.2)

  N83.20 Quists ovàrics no especificats
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   N83.201 Quist ovàric no especificat, costat dret
   N83.202 Quist ovàric no especificat, costat esquerre
   N83.209 Quist ovàric no especificat, costat no especificat
    Quist ovàric NE
  N83.29 Altres tipus de quist ovàric

   Retenció de quist ovàric
Quist ovàric simple

   N83.291 Altres tipus de quist ovàric, costat dret
   N83.292 Altres tipus de quist ovàric, costat esquerre
   N83.299 Altres tipus de quist ovàric, costat no especificat
 N83.3 Atròfia adquirida d'ovari i trompa de Fal·lopi
  N83.31 Atròfia adquirida, ovari
   N83.311 Atròfia adquirida, ovari dret
   N83.312 Atròfia adquirida, ovari esquerre
   N83.319 Atròfia adquirida, ovari no especificat
    Atròfia adquirida d'ovari NE
  N83.32 Atròfia adquirida, trompa de Fal·lopi
   N83.321 Atròfia adquirida, trompa de Fal·lopi dreta
   N83.322 Atròfia adquirida, trompa de Fal·lopi esquerra
   N83.329 Atròfia adquirida, trompa de Fal·lopi no especificada
    Atròfia adquirida de trompa de Fal·lopi NE
  N83.33 Atròfia adquirida, ovari i trompa de Fal·lopi
   N83.331 Atròfia adquirida, ovari i trompa de Fal·lopi drets
   N83.332 Atròfia adquirida, ovari i trompa de Fal·lopi esquerres
   N83.339 Atròfia adquirida, ovari i trompa de Fal·lopi no especificats
    Atròfia adquirida d'ovari i trompa de Fal·lopi NE
 N83.4 Prolapse i hèrnia d'ovari i trompa de Fal·lopi
  N83.40 Prolapse i hèrnia, ovari i trompa de Fal·lopi no especificats
   Prolapse i hèrnia d'ovari i trompa de Fal·lopi NE
  N83.41 Prolapse i hèrnia, ovari i trompa de Fal·lopi drets
  N83.42 Prolapse i hèrnia, ovari i trompa de Fal·lopi esquerres
 N83.5 Torsió d'ovari, pedicle ovàric i trompa de Fal·lopi
  Torsió de trompa accessòria
  N83.51 Torsió, ovari i pedicle ovàric
   N83.511 Torsió, ovari i pedicle ovàric drets
   N83.512 Torsió, ovari i pedicle ovàric esquerres
   N83.519 Torsió, ovari i pedicle ovàric no especificats
    Torsió d'ovari i pedicle ovàric NE
  N83.52 Torsió, trompa de Fal·lopi
   Torsió d'hidàtide de Morgagni
   N83.521 Torsió, trompa de Fal·lopi dreta
   N83.522 Torsió, trompa de Fal·lopi esquerra
   N83.529 Torsió, trompa de Fal·lopi no especificada
    Torsió de trompa de Fal·lopi NE
  N83.53 Torsió, ovari, pedicle ovàric i trompa de Fal·lopi
 N83.6 Hematosàlpinx

  

Exclou 1: hematosàlpinx (amb) (en):
embaràs tubari (O00.1-)
hematocolpos (N89.7)
hematomètria (N85.7)

 N83.7 Hematoma del lligament ample
 N83.8 Altres trastorns no inflamatoris d'ovari, trompa de Fal·lopi i lligament ample
  Síndrome de laceració del lligament ample [Allen-Masters]
 N83.9 Trastorn no inflamatori no especificat d'ovari, trompa de Fal·lopi i lligament ample
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N84 Pòlip del tracte genital femení

 Exclou 1: pòlip adenomatós (D28.-)
pòlip placentari (O90.89)

 N84.0 Pòlip de cos uterí

  Pòlip d'endometri
Pòlip d'úter

  Exclou 1: hiperplàsia endometrial polipoide (N85.0-)
 N84.1 Pòlip de coll uterí
  Pòlip mucós del coll uterí
 N84.2 Pòlip vaginal
 N84.3 Pòlip vulvar
  Pòlip dels llavis vulvars
 N84.8 Pòlip d'altres parts del tracte genital femení
 N84.9 Pòlip del tracte genital femení no especificat
N85 Altres trastorns no inflamatoris de l'úter, excepte del coll uterí

 

Exclou 1: endometriosi (N80.-)
malalties inflamatòries uterines (N71.-)
pòlip de cos uterí (N84.0)
prolapse uterí (N81.-)
trastorns no inflamatoris del coll uterí, excepte malposició (N86-N88)

 N85.0 Hiperplàsia endometrial
  N85.00 Hiperplàsia endometrial no especificada

   Hiperplàsia (adenomatosa) (quística) (glandular) d'endometri
Endometritis hiperplàstica

  N85.01 Hiperplàsia endometrial benigna
   Hiperplàsia endometrial (complexa) (simple) sense atípia
  N85.02 Neoplàsia intraepitelial endometrial [NIE]
   Hiperplàsia endometrial amb atípia

   Exclou 1: neoplàsia maligna d'endometri (amb neoplàsia intraepitelial
endometrial [NIE]) (C54.1)

 N85.2 Hipertròfia uterina
  Úter voluminós o augmentat

  Exclou 1: hipertròfia uterina puerperal (O90.89)
 N85.3 Subinvolució d'úter
  Exclou 1: subinvolució uterina puerperal (O90.89)
 N85.4 Malposició de l'úter

  
Anteversió de l'úter
Retroflexió de l'úter
Retroversió de l'úter

  Exclou 1: malposició de l'úter que complica l'embaràs, el treball de part o el part (O34.5-,
O65.5)

 N85.5 Inversió uterina

  Exclou 1: inversió uterina postpart (O71.2)
traumatisme obstètric actual (O71.2)

 N85.6 Sinèquies intrauterines
 N85.7 Hematomètria
  Hematosàlpinx amb hematomètria

  Exclou 1: hematomètria amb hematocolpos (N89.7)
 N85.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats d'úter

  Atròfia uterina adquirida
Fibrosi uterina NE

 N85.9 Trastorn no inflamatori no especificat d'úter
  Trastorn uterí NE
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N86 Erosió i ectropi de coll uterí

 Úlcera de decúbit (tròfica) de coll uterí
Eversió del coll uterí

 Exclou 1: erosió i ectropi del coll uterí amb cervicitis (N72)
N87 Displàsia de coll uterí

 

Exclou 1: carcinoma in situ de coll uterí (D06.-)
displàsia greu de coll uterí (D06.-)
HGSIL de coll uterí (R87.613)
neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III] (D06.-)
resultats anòmals de l'examen citològic cervical sense confirmació histològica (R87.61-)

 N87.0 Displàsia de coll uterí, lleu
  Neoplàsia intraepitelial cervical I [NIC I]
 N87.1 Displàsia de coll uterí, moderada
  Neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II]
 N87.9 Displàsia de coll uterí no especificada

  
Anaplàsia del coll uterí
Atípia cervical
Displàsia del coll uterí NE

N88 Altres trastorns no inflamatoris de coll uterí

 Exclou 2: malaltia inflamatòria de coll uterí (N72)
pòlip del coll uterí (N84.1)

 N88.0 Leucoplàsia de coll uterí
 N88.1 Laceració antiga de coll uterí
  Adherències del coll uterí

  Exclou 1: traumatisme obstètric actual (O71.3)
 N88.2 Estretor i estenosi de coll uterí
  Exclou 1: estretor i estenosi de coll uterí que complica el treball de part (O65.5)
 N88.3 Incompetència de coll uterí
  Proves i tractament d'incompetència cervical (sospitada) en una dona no embarassada

  Exclou 1: incompetència cervical que complica l'embaràs (O34.3-)
 N88.4 Elongació hipertròfica de coll uterí
 N88.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats de coll uterí
  Exclou 1: traumatisme obstètric actual (O71.3)
 N88.9 Trastorn no inflamatori de coll uterí no especificat
N89 Altres trastorns no inflamatoris de vagina

 

Exclou 1: carcinoma in situ de vagina (D07.2)
displàsia greu de vagina (D07.2)
HGSIL de vagina (R87.623)
inflamació de vagina (N76.-)
leucorrea tricomonal (A59.00)
neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau III (D07.2)
resultats anòmals de l'examen citològic vaginal sense confirmació histològica (R87.62-)
vaginitis senil (atròfica) (N95.2)

 N89.0 Displàsia de vagina, lleu
  Neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau I
 N89.1 Displàsia de vagina, moderada
  Neoplàsia intraepitelial vaginal [NIVA], grau II
 N89.3 Displàsia de vagina no especificada
 N89.4 Leucoplàsia vaginal
 N89.5 Estenosi i atrèsia de vagina

  Adherències vaginals
Estenosi vaginal

  Exclou 1: adherències vaginals postprocedimentals (N99.2)
atrèsia o estenosi congènites (Q52.4)
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 N89.6 Anell himenal estret

  Himen rígid
Estretor de l'introit

  Exclou 1: himen imperforat (Q52.3)
 N89.7 Hematocolpos
  Hematocolpos amb hematomètria o hematosàlpinx
 N89.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats de vagina

  
Leucorrea NE
Laceració vaginal antiga
Úlcera vaginal per pessari

  Exclou 1: laceració antiga que afecta els músculs del sòl pelvià (N81.8)
traumatisme obstètric actual (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

 N89.9 Trastorn no inflamatori de vagina no especificat
N90 Altres trastorns no inflamatoris de vulva i perineu

 

Exclou 1: berrugues anogenitals (venèries) (A63.0)
carcinoma in situ de vulva (D07.1)
condiloma acuminat (A63.0)
displàsia greu de vulva (D07.1)
inflamació vulvar (N76.-)
neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III] (D07.1)
traumatisme obstètric actual (O70.-, O71.7-O71.8)

 N90.0 Displàsia de vulva, lleu
  Neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau I
 N90.1 Displàsia de vulva, moderada
  Neoplàsia intraepitelial vulvar [NIV], grau II
 N90.3 Displàsia de vulva no especificada
 N90.4 Leucoplàsia vulvar

  
Distròfia vulvar
Craurosi vulvar
Liquen esclerós d'òrgans genitals externs femenins

 N90.5 Atròfia vulvar
  Estenosi vulvar
 N90.6 Hipertròfia vulvar
  N90.60 Hipertròfia vulvar no especificada
   Hipertròfia dels llavis vulvars no especificada
  N90.61 Engrandiment asimètric del llavi vulvar major en la infància
   CALME
  N90.69 Altres tipus especificats d'hipertròfia vulvar
   Altres tipus especificats d'hipertròfia dels llavis vulvars
 N90.7 Quist vulvar
 N90.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats de vulva i perineu
  N90.81 Mutilació genital femenina
   Ablació dels genitals femenins
   N90.810 Mutilació genital femenina no especificada

    Ablació dels genitals femenins no especificada
Mutilació genital femenina NE

   N90.811 Mutilació genital femenina, tipus I

    Clitoridectomia
Ablació dels genitals femenins de tipus I

   N90.812 Mutilació genital femenina, tipus II

    Clitoridectomia amb excisió dels llavis menors
Ablació dels genitals femenins de tipus II

   N90.813 Mutilació genital femenina, tipus III

    Ablació dels genitals femenins de tipus III
Infibulació
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   N90.818 Altres tipus de mutilació genital femenina

    
Ablació dels genitals femenins de tipus IV
Mutilació dels genitals femenins de tipus IV
Altres tipus d'ablació dels genitals femenins

  N90.89 Altres trastorns no inflamatoris especificats de vulva i perineu

   Adherències vulvars
Hipertròfia del clítoris

 N90.9 Trastorn no inflamatori de vulva i perineu no especificat
N91 Menstruació absent, escassa i infreqüent
 Exclou 1: disfunció ovàrica (E28.-)
 N91.0 Amenorrea primària
 N91.1 Amenorrea secundària
 N91.2 Amenorrea no especificada
 N91.3 Oligomenorrea primària
 N91.4 Oligomenorrea secundària
 N91.5 Oligomenorrea no especificada
  Hipomenorrea NE
N92 Menstruació excessiva, freqüent i irregular

 Exclou 1: hemorràgia postmenopàusica (N95.0)
pubertat precoç (menstruació) (E30.1)

 N92.0 Menstruació excessiva i freqüent amb cicle regular

  
Menstruacions abundants NE
Menorràgia NE
Polimenorrea

 N92.1 Menstruació excessiva i freqüent amb cicle irregular

  

Hemorràgia intermenstrual irregular
Intervals irregulars i escurçats entre hemorràgies menstruals
Menometrorràgia
Metrorràgia

 N92.2 Menstruació excessiva en la pubertat

  
Hemorràgia excessiva associada a l'inici dels períodes menstruals
Menorràgia puberal
Hemorràgia de la pubertat

 N92.3 Hemorràgia d'ovulació
  Hemorràgia intermenstrual regular
 N92.4 Hemorràgia excessiva en període premenopàusic

  

Hemorràgia perimenopàusica
Menorràgia o metrorràgia premenopàusiques
Menorràgia o metrorràgia preclimatèriques
Menorràgia o metrorràgia perimenopàusiques
Menorràgia o metrorràgia menopàusiques
Menorràgia o metrorràgia climatèriques

 N92.5 Altres tipus especificats de menstruació irregular
 N92.6 Menstruació irregular no especificada

  Hemorràgia irregular NE
Períodes irregulars NE

  
Exclou 1: menstruació irregular amb:

intervals allargats o hemorràgia escassa (N91.3-N91.5)
intervals escurçats o hemorràgia excessiva (N92.1)

N93 Altres tipus d'hemorràgia uterina i vaginal anòmala

 
Exclou 1: hemorràgia vaginal neonatal (P54.6)

pseudomenstruació (P54.6)
pubertat precoç (menstruació) (E30.1)

 N93.0 Hemorràgia postcoital i per contacte
 N93.1 Hemorràgia vaginal prepuberal
 N93.8 Altres tipus especificats d'hemorràgia uterina i vaginal anòmals
  Hemorràgia uterina o vaginal funcional o disfuncional NE
 N93.9 Hemorràgia uterina i vaginal anòmales no especificades
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N94 Dolor i altres afeccions associats als òrgans genitals femenins i al cicle menstrual
 N94.0 Dolor d'ovulació
 N94.1 Disparèunia
  Exclou 1: disparèunia psicogènica (F52.6)
  N94.10 Disparèunia no especificada
  N94.11 Disparèunia superficial (de l'introit)
  N94.12 Disparèunia profunda
  N94.19 Altres tipus especificats de disparèunia
 N94.2 Vaginisme
  Exclou 1: vaginisme psicogènic (F52.5)
 N94.3 Síndrome de tensió premenstrual
  Alteracions premenstruals disfòriques

  Codifiqueu
també:

migranya menstrual associada (G43.82-, G43.83-)

  Exclou 1: alteracions premenstruals disfòriques (F32.81)
 N94.4 Dismenorrea primària
 N94.5 Dismenorrea secundària
 N94.6 Dismenorrea no especificada
  Exclou 1: dismenorrea psicogènica (F45.8)
 N94.8 Altres afeccions especificades associades als òrgans genitals femenins i al cicle menstrual
  N94.81 Vulvodínia
   N94.810 Vestibulitis vulvar
   N94.818 Altres tipus de vulvodínia
   N94.819 Vulvodínia no especificada
    Vulvodínia NE

  N94.89 Altres afeccions especificades associades als òrgans genitals femenins i al cicle
menstrual

 N94.9 Afecció no especificada associada als òrgans genitals femenins i al cicle menstrual
N95 Trastorns menopàusics i altres trastorns perimenopàusics

 Trastorns menopàusics i altres trastorns perimenopàusics causats per menopausa i perimenopausa d'aparició natural
(relacionades amb l'edat)

 

Exclou 1: hemorràgia excessiva en període premenopàusic (N92.4)
menopausa prematura (E28.31-)
trastorns menopàusics i perimenopàusics causats per menopausa artificial o prematura (E89.4-,
E28.31-)

 
Exclou 2: osteoporosi postmenopàusica (M81.0-)

osteoporosi postmenopàusica amb fractura patològica actual (M80.0-)
uretritis postmenopàusica (N34.2)

 N95.0 Hemorràgia postmenopàusica
 N95.1 Estats menopàusics i climatèrics femenins

  Símptomes com ara sufocació, insomni, cefalàlgia i manca de concentració associats a menopausa
natural (relacionada amb l'edat)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a símptomes associats

  
Exclou 1: estat de menopausa asimptomàtica (Z78.0)

símptomes associats a menopausa artificial (E89.41)
símptomes associats a menopausa prematura (E28.310)

 N95.2 Vaginitis atròfica postmenopàusica
  Vaginitis senil (atròfica)
 N95.8 Altres trastorns menopàusics i perimenopàusics especificats
 N95.9 Trastorn menopàusic i perimenopàusic no especificats

776



N96 Avortament habitual
 Proves o assistència en una dona no embarassada amb antecedents d'avortament habitual
 Exclou 1: avortament habitual amb embaràs actual (O26.2-)
N97 Infertilitat femenina

 Inclou: esterilitat femenina NE
incapacitat per a quedar-se embarassada

 
Exclou 1: infertilitat femenina associada a:

hipopituïtarisme (E23.0)
síndrome de Stein-Leventhal (E28.2)

 Exclou 2: incompetència de coll uterí (N88.3)
 N97.0 Infertilitat femenina associada a anovulació
 N97.1 Infertilitat femenina d'origen tubari

  

Infertilitat femenina associada amb anomalia congènita de la trompa de Fal·lopi
Infertilitat femenina causada per blocatge tubari
Infertilitat femenina causada per oclusió tubària
Infertilitat femenina causada per estenosi tubària

 N97.2 Infertilitat femenina d'origen uterí

  Infertilitat femenina associada amb anomalia uterina congènita
Infertilitat femenina causada per no implantació d'ou

 N97.8 Infertilitat femenina d'altres d'orígens
 N97.9 Infertilitat femenina no especificada
N98 Complicacions associades a la reproducció assistida
 N98.0 Infecció associada a la inseminació artificial
 N98.1 Hiperestimulació ovàrica

  Hiperestimulació ovàrica NE
Hiperestimulació ovàrica associada a ovulació induïda

 N98.2 Complicacions de la temptativa d'introducció d'ou fecundat consecutiva a fecundació in vitro
 N98.3 Complicacions de la temptativa d'introducció d'embrió en transferència embrionària
 N98.8 Altres complicacions associades a la reproducció assistida
 N98.9 Complicació associada a la reproducció assistida no especificada
Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari no classificats a cap altre
lloc (N99)

N99 Complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari no classificats a
cap altre lloc

 
Exclou 2: cistitis per irradiació (N30.4-)

osteoporosi postooforectomia amb fractura patològica actual (M80.8-)
osteoporosi postooforectomia sense fractura patològica actual (M81.8)

 N99.0 Fallida renal postprocedimental (aguda) (crònica)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de malaltia renal

 N99.1 Estenosi uretral postprocedimental
  Estenosi uretral postcateterisme
  N99.11 Estenosi uretral masculina postprocedimental
   N99.110 Estenosi uretral masculina postprocedimental, meatal
   N99.111 Estenosi uretral masculina postprocedimental, bulbar
   N99.112 Estenosi uretral masculina postprocedimental, membranosa
   N99.113 Estenosi uretral masculina postprocedimental, anterior bulbar
   N99.114 Estenosi uretral masculina postprocedimental no especificada
   N99.115 Estenosi uretral masculina postprocedimental, fossa navicular

   N99.116 Estenosi uretral masculina postprocedimental, localitzacions
contigües o sobreposades

  N99.12 Estenosi uretral femenina postprocedimental
 N99.2 Adherències vaginals postprocedimentals
 N99.3 Prolapse de la volta de la vagina després d'una histerectomia
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 N99.4 Adherències peritoneals pelvianes postprocedimentals

  Exclou 2: adherències peritoneals pelvianes NE (N73.6)
adherències peritoneals pelvianes postinfeccioses (N73.6)

 N99.5 Complicacions d'estoma de tracte urinari
  Exclou 2: complicació mecànica de catèter urinari (T83.0-)
  N99.51 Complicació de cistostomia
   N99.510 Hemorràgia de cistostomia
   N99.511 Infecció de cistostomia
   N99.512 Funcionament defectuós de cistostomia
   N99.518 Altres complicacions de cistostomia
  N99.52 Complicació d'estoma extern incontinent de tracte urinari
   N99.520 Hemorràgia d'estoma extern incontinent de tracte urinari
   N99.521 Infecció d'estoma extern incontinent de tracte urinari
   N99.522 Funcionament defectuós d'estoma extern incontinent de tracte urinari
   N99.523 Herniació d'estoma incontinent de tracte urinari
   N99.524 Estenosi d'estoma incontinent de tracte urinari
   N99.528 Altres complicacions d'estoma extern incontinent de tracte urinari
  N99.53 Complicació d'estoma continent de tracte urinari
   N99.530 Hemorràgia d'estoma continent de tracte urinari
   N99.531 Infecció d'estoma continent de tracte urinari
   N99.532 Funcionament defectuós d'estoma continent de tracte urinari
   N99.533 Herniació d'estoma continent de tracte urinari
   N99.534 Estenosi d'estoma continent de tracte urinari
   N99.538 Altres complicacions d'estoma continent de tracte urinari

 N99.6 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell genitourinari que
compliquen un procediment

  
Exclou 1: hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell

genitourinari causats per punció o laceració accidentals durant un procediment
(N99.7-)

  N99.61 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari que compliquen un procediment de l'aparell genitourinari

  N99.62 Hemorràgia i hematoma intraoperatoris d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari que compliquen un altre procediment

 N99.7 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell genitourinari durant un
procediment

  N99.71 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell genitourinari
durant un procediment de l'aparell genitourinari

  N99.72 Punció o laceració accidentals d'un òrgan o estructura de l'aparell genitourinari
durant un altre procediment

 N99.8 Altres complicacions i trastorns intraoperatoris i postprocedimentals de l'aparell genitourinari
  N99.81 Altres complicacions intraoperatòries de l'aparell genitourinari

  N99.82 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell genitourinari
consecutiva a un procediment

   N99.820 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiva a un procediment de l'aparell genitourinari

   N99.821 Hemorràgia postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiva a un altre procediment

  N99.83 Síndrome de l'ovari residual

  N99.84 Hematoma i seroma postprocedimentals d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutius a un procediment

   N99.840 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiu a un procediment de l'aparell genitourinari

   N99.841 Hematoma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiu a un altre procediment
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   N99.842 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiu a un procediment de l'aparell genitourinari

   N99.843 Seroma postprocedimental d'un òrgan o estructura de l'aparell
genitourinari consecutiu a un altre procediment

  N99.85 Síndrome post ablació endometrial
  N99.89 Altres complicacions i trastorns postprocedimentals de l'aparell genitourinari
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Capítol 15
Embaràs, part i puerperi (O00-O9A)
Nota: EMPREU ELS CODIS D'AQUEST CAPÍTOL NOMÉS EN LA HISTÒRIA CLÍNICA MATERNA, MAI EN LA DEL NADÓ
Empreu els codis d'aquest capítol en afeccions relacionades o agreujades per l'embaràs, el part o el puerperi (causes maternes o
obstètriques).
Els trimestres es comptabilitzen a partir del primer dia de l'últim període menstrual. Es defineixen de la següent manera:
1r trimestre: menys de 14 setmanes i 0 dies
2n trimestre: de les 14 setmanes i 0 dies fins a menys de 28 setmanes i 0 dies
3r trimestre: de les 28 setmanes i 0 dies fins al part
Empreu un codi addicional: codi de la categoria Z3A, Setmanes de gestació, per a identificar la setmana específica de
l'embaràs
Exclou 1: supervisió d'embaràs normal (Z34.-)
Exclou 2: trastorns mentals i del comportament associats al puerperi (F53.-)

tètanus obstètric (A34)
necrosi de la hipòfisi postpart (E23.0)
osteomalàcia puerperal (M83.0)

Aquest capítol conté els blocs següents:
O00-O08 Embaràs amb resultat abortiu
O09 Supervisió d'embaràs d'alt risc
O10-O16 Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en l'embaràs, el part i el puerperi
O20-O29 Altres trastorns materns relacionats sobretot amb l'embaràs
O30-O48 Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles problemes en el part
O60-O77 Complicacions del treball de part i el part
O80-O82 Assistència per a part
O85-O92 Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi
O94-O9A Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc
Embaràs amb resultat abortiu (O00-O08)
Exclou 1: continuació de l'embaràs en gestació múltiple després d'avortament d'un o més fetus (O31.1-, O31.3-)
O00 Embaràs ectòpic
 Inclou: embaràs ectòpic amb ruptura

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria O08 per a identificar qualsevol complicació associada

 O00.0 Embaràs abdominal
  Exclou 1: assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal (O36.7-)
  O00.00 Embaràs abdominal sense embaràs intrauterí
   Embaràs abdominal NE
  O00.01 Embaràs abdominal amb embaràs intrauterí
 O00.1 Embaràs tubari

  
Embaràs fal·lopià
Ruptura de la trompa de Fal·lopi causada per l'embaràs
Avortament tubari

  O00.10 Embaràs tubari sense embaràs intrauterí
   Embaràs tubari NE
   O00.101 Embaràs tubari sense embaràs intrauterí, trompa dreta
   O00.102 Embaràs tubari sense embaràs intrauterí, trompa esquerra
   O00.109 Embaràs tubari sense embaràs intrauterí, trompa no especificada
  O00.11 Embaràs tubari amb embaràs intrauterí
   O00.111 Embaràs tubari amb embaràs intrauterí, trompa dreta
   O00.112 Embaràs tubari amb embaràs intrauterí, trompa esquerra
   O00.119 Embaràs tubari amb embaràs intrauterí, trompa no especificada
 O00.2 Embaràs ovàric
  O00.20 Embaràs ovàric sense embaràs intrauterí
   Embaràs ovàric NE
   O00.201 Embaràs ovàric sense embaràs intrauterí, ovari dret
   O00.202 Embaràs ovàric sense embaràs intrauterí, ovari esquerre
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   O00.209 Embaràs ovàric sense embaràs intrauterí, ovari no especificat
  O00.21 Embaràs ovàric amb embaràs intrauterí
   O00.211 Embaràs ovàric amb embaràs intrauterí, ovari dret
   O00.212 Embaràs ovàric amb embaràs intrauterí, ovari esquerre
   O00.219 Embaràs ovàric amb embaràs intrauterí, ovari no especificat
 O00.8 Altres tipus d'embaràs ectòpic

  

Embaràs cervical
Embaràs del corn
Embaràs intralligamentós
Embaràs mural

  O00.80 Altres tipus d'embaràs ectòpic sense embaràs intrauterí
   Altres tipus d'embaràs ectòpic NE
  O00.81 Altres tipus d'embaràs ectòpic amb embaràs intrauterí
 O00.9 Embaràs ectòpic no especificat
  O00.90 Embaràs ectòpic no especificat sense embaràs intrauterí
   Embaràs ectòpic NE
  O00.91 Embaràs ectòpic no especificat amb embaràs intrauterí
O01 Mola hidatiforme

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria O08 per a identificar qualsevol complicació associada

 Exclou 1: corioadenoma (destructiu) (D39.2)
mola hidatiforme maligna (D39.2)

 O01.0 Mola hidatiforme completa
  Mola hidatiforme clàssica
 O01.1 Mola hidatiforme incompleta i parcial
 O01.9 Mola hidatiforme no especificada

  Malaltia trofoblàstica NE
Mola vesicular NE

O02 Altres productes anòmals de concepció

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria O08 per a identificar qualsevol complicació associada

 Exclou 1: fetus papiraci (O31.0-)
 O02.0 Ou malmès i mola no hidatiforme

  

Mola carnosa
Mola molsuda
Mola intrauterina NE
Embaràs molar NCAL
Ou patològic

 O02.1 Avortament diferit
  Mort fetal precoç abans que es compleixin 20 setmanes de gestació amb retenció del fetus mort

  

Exclou 1: avortament diferit amb altres productes anòmals de concepció (O02.8-)
avortament diferit amb mola hidatiforme (O01.-)
avortament diferit amb mola no hidatiforme (O02.0)
avortament diferit amb ou malmès (O02.0)
avortament provocat fracassat (O07.-)
mort fetal (intrauterina) (tardana) (O36.4)
nadó nascut mort (P95)
part fracassat (O36.4)

 O02.8 Altres tipus especificats de producte anòmal de concepció

  
Exclou 1: productes anòmals de concepció amb mola hidatiforme (O01.-)

productes anòmals de concepció amb mola no hidatiforme (O02.0)
productes anòmals de concepció amb ou malmès (O02.0)
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  O02.81 Canvi inadequat en la gonadotropina coriònica humana (hCG) a l'inici de l'embaràs

   

Embaràs bioquímic
Embaràs químic
Nivell inadequat de gonadotropina coriònica humana (hCG) en relació amb l'edat
gestacional a l'inici de l'embaràs

  O02.89 Altres productes anòmals de concepció
 O02.9 Producte anòmal de concepció no especificat
O03 Avortament espontani

 Nota: L'avortament incomplet inclou la retenció de productes de concepció consecutiva a un avortament
espontani

 Inclou: aborció

 O03.0 Infecció pelviana i del tracte genital consecutiva a un avortament espontani incomplet

  

Endometritis consecutiva a un avortament espontani incomplet
Ooforitis consecutiva a un avortament espontani incomplet
Parametritis consecutiva a un avortament espontani incomplet
Peritonitis pelviana consecutiva a un avortament espontani incomplet
Salpingitis consecutiva a un avortament espontani incomplet
Salpingo-ooforitis consecutiva a un avortament espontani incomplet

  Exclou 1: infecció del tracte urinari consecutiva a un avortament espontani incomplet (O03.38)
sèpsia consecutiva a un avortament espontani incomplet (O03.37)

 O03.1 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a un avortament espontani incomplet

  

Afibrinogenèmia consecutiva a un avortament espontani incomplet
Síndrome de desfibrinació consecutiva a un avortament espontani incomplet
Hemòlisi consecutiva a un avortament espontani incomplet
Coagulació intravascular consecutiva a un avortament espontani incomplet

 O03.2 Embòlia consecutiva a un avortament espontani incomplet

  

Embòlia gasosa consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia de líquid àmnic consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia per coàgul sanguini consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia NE consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia grassa consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia pulmonar consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia pièmica consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a un avortament espontani incomplet
Embòlia per sabó consecutiva a un avortament espontani incomplet

 O03.3 Altres complicacions i complicacions no especificades consecutives a un avortament
espontani incomplet

  O03.30 Complicació no especificada consecutiva a un avortament espontani incomplet
  O03.31 Xoc consecutiu a un avortament espontani incomplet

   Col·lapse circulatori consecutiu a un avortament espontani incomplet
Xoc (postprocedimental) consecutiu a un avortament espontani incomplet

   Exclou 1: xoc causat per infecció consecutiva a un avortament espontani
incomplet (O03.37)

  O03.32 Fallida renal consecutiva a un avortament espontani incomplet

   

Fallida renal (aguda) consecutiva a un avortament espontani incomplet
Oligúria consecutiva a un avortament espontani incomplet
Tancament renal consecutiu a un avortament espontani incomplet
Necrosi renal tubular consecutiva a un avortament espontani incomplet
Urèmia consecutiva a un avortament espontani incomplet

  O03.33 Trastorn metabòlic consecutiu a un avortament espontani incomplet
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  O03.34 Lesió d'òrgans pelvians consecutiva a un avortament espontani incomplet

   

Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de bufeta
urinària consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'intestí
consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de
lligament ample consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de coll
uterí consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de teixit
periuretral consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'úter
consecutius a un avortament espontani incomplet
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de vagina
consecutius a un avortament espontani incomplet

  O03.35 Altres complicacions venoses consecutives a un avortament espontani incomplet
  O03.36 Aturada cardíaca consecutiva a un avortament espontani incomplet
  O03.37 Sèpsia consecutiva a un avortament espontani incomplet

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la sèpsia greu, si escau (R65.2-)
codi per a identificar l'agent infecciós (B95-B97)

   Exclou 1: embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a un avortament
espontani incomplet (O03.2)

  O03.38 Infecció del tracte urinari consecutiva a un avortament espontani incomplet
   Cistitis consecutiva a un avortament espontani incomplet
  O03.39 Avortament espontani incomplet amb altres complicacions
 O03.4 Avortament espontani incomplet sense complicacions

 O03.5 Infecció pelviana i del tracte genital consecutiva a un avortament espontani complet o no
especificat

  

Endometritis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Ooforitis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Parametritis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Peritonitis pelviana consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Salpingitis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Salpingo-ooforitis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

  
Exclou 1: infecció del tracte urinari consecutiva a un avortament espontani complet o no

especificat (O03.88)
sèpsia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat (O03.87)

 O03.6 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a un avortament espontani complet o no
especificat

  

Afibrinogenèmia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Síndrome de desfibrinació consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Hemòlisi consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Coagulació intravascular consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

 O03.7 Embòlia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

  

Embòlia gasosa consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia de líquid àmnic consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia per coàgul sanguini consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia NE consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia grassa consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia pulmonar consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia pièmica consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Embòlia per sabó consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

 O03.8 Altres complicacions i complicacions no especificades consecutives a un avortament
espontani complet o no especificat

  O03.80 Complicacions no especificades consecutives a un avortament espontani complet
o no especificat

  O03.81 Xoc consecutiu a un avortament espontani complet o no especificat

   Col·lapse circulatori consecutiu a un avortament espontani complet o no especificat
Xoc (postprocedimental) consecutiu a un avortament espontani complet o no especificat
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   Exclou 1: xoc causat per infecció consecutiva a un avortament espontani
complet o no especificat (O03.87)

  O03.82 Fallida renal consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

   

Fallida renal (aguda) consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Oligúria consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Tancament renal consecutiu a un avortament espontani complet o no especificat
Necrosi renal tubular consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
Urèmia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

  O03.83 Trastorn metabòlic consecutiu a un avortament espontani complet o no especificat

  O03.84 Lesió d'òrgans pelvians consecutiva a un avortament espontani complet o no
especificat

   

Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de bufeta
urinària consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'intestí
consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de
lligament ample consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de coll
uterí consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de teixit
periuretral consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'úter
consecutius a un avortament espontani complet o no especificat
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de vagina
consecutius a un avortament espontani complet o no especificat

  O03.85 Altres complicacions venoses consecutives a un avortament espontani complet o
no especificat

  O03.86 Aturada cardíaca consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
  O03.87 Sèpsia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la sèpsia greu, si escau (R65.2-)
codi per a identificar l'agent infecciós (B95-B97)

   Exclou 1: embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a un avortament
espontani complet o no especificat (O03.7)

  O03.88 Infecció del tracte urinari consecutiva a un avortament espontani complet o no
especificat

   Cistitis consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat
  O03.89 Avortament espontani complet o no especificat amb altres complicacions
 O03.9 Avortament espontani complet o no especificat sense complicacions

  Aborció NE
Avortament espontani NE

O04 Complicacions consecutives a interrupció (induïda) de l'embaràs
 Inclou: complicacions consecutives a interrupció (induïda) de l'embaràs

 Exclou 1: assistència per a interrupció voluntària de l'embaràs, sense complicacions (Z33.2)
temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs (O07.-)

 O04.5 Infecció pelviana i del tracte genital consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

  

Endometritis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Ooforitis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Parametritis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Peritonitis pelviana consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Salpingitis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Salpingo-ooforitis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

  Exclou 1: infecció del tracte urinari consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs (O04.88)
sèpsia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs (O04.87)

 O04.6 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

  

Afibrinogenèmia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Síndrome de desfibrinació consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Hemòlisi consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Coagulació intravascular consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

784



 O04.7 Embòlia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

  

Embòlia gasosa consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia de líquid àmnic consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia per coàgul sanguini consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia NE consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia grassa consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia pulmonar consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia pièmica consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia sèptica i septicopièmica consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Embòlia per sabó consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

 O04.8 Interrupció (induïda) de l'embaràs amb altres complicacions i complicacions no especificades
  O04.80 Interrupció (induïda) de l'embaràs amb complicacions no especificades
  O04.81 Xoc consecutiu a interrupció (induïda) de l'embaràs

   Col·lapse circulatori consecutiu a interrupció (induïda) de l'embaràs
Xoc (postprocedimental) consecutiu a interrupció (induïda) de l'embaràs

   Exclou 1: xoc causat per infecció consecutiva a interrupció (induïda) de
l'embaràs (O04.87)

  O04.82 Fallida renal consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

   

Fallida renal (aguda) consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Oligúria consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Tancament renal consecutiu a interrupció (induïda) de l'embaràs
Necrosi renal tubular consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
Urèmia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

  O04.83 Trastorn metabòlic consecutiu a interrupció (induïda) de l'embaràs
  O04.84 Lesió d'òrgans pelvians consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

   

Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de bufeta
urinària consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'intestí
consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de
lligament ample consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de coll
uterí consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de teixit
periuretral consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'úter
consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de vagina
consecutius a interrupció (induïda) de l'embaràs

  O04.85 Altres complicacions venoses consecutives a interrupció (induïda) de l'embaràs
  O04.86 Aturada cardíaca consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
  O04.87 Sèpsia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la sèpsia greu, si escau (R65.2-)
codi per a identificar l'agent infecciós (B95-B97)

   Exclou 1: embòlia sèptica i septicopièmica consecutiva a interrupció (induïda) de
l'embaràs (O04.7)

  O04.88 Infecció del tracte urinari consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
   Cistitis consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs
  O04.89 Interrupció (induïda) de l'embaràs amb altres complicacions
O07 Temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

 Inclou: avortament voluntari incomplet
temptativa fallida de provocar la interrupció de l'embaràs

 Exclou 1: avortament espontani incomplet (O03.0-)
 O07.0 Infecció pelviana i del tracte genital consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

  

Endometritis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Ooforitis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Parametritis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Peritonitis pelviana consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Salpingitis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Salpingo-ooforitis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
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Exclou 1: infecció del tracte urinari consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

(O07.38)
sèpsia consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs (O07.37)

 O07.1 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

  

Afibrinogenèmia consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Síndrome de desfibrinació consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Hemòlisi consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Coagulació intravascular consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

 O07.2 Embòlia consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

  

Embòlia gasosa consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia de líquid àmnic consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia per coàgul sanguini consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia NE consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia grassa consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia pulmonar consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia pièmica consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Embòlia per sabó consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

 O07.3 Temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs amb altres complicacions i complicacions no
especificades

  O07.30 Temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs amb complicacions no especificades
  O07.31 Xoc consecutiu a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

   Col·lapse circulatori consecutiu a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Xoc (postprocedimental) consecutiu a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

   Exclou 1: xoc causat per infecció consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de
l'embaràs (O07.37)

  O07.32 Fallida renal consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

   

Fallida renal (aguda) consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Oligúria consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Tancament renal consecutiu a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Necrosi renal tubular consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Urèmia consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

  O07.33 Trastorn metabòlic consecutiu a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
  O07.34 Lesió d'òrgans pelvians consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

   

Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de bufeta
urinària consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'intestí
consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de
lligament ample consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de coll
uterí consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de teixit
periuretral consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'úter
consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de vagina
consecutius a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

  O07.35 Altres complicacions venoses consecutives a temptativa fallida d'interrupció de
l'embaràs

  O07.36 Aturada cardíaca consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
  O07.37 Sèpsia consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs

   
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
codi (R65.2-) per a identificar la sèpsia greu, si escau

   Exclou 1: embòlia sèptica o septicopièmica consecutiva a temptativa fallida
d'interrupció de l'embaràs (O07.2)

  O07.38 Infecció del tracte urinari consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
   Cistitis consecutiva a temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs
  O07.39 Temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs amb altres complicacions
 O07.4 Temptativa fallida d'interrupció de l'embaràs sense complicacions
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O08 Complicacions consecutives a embaràs ectòpic i molar
 Empreu aquesta categoria amb les categories O00-O02 per a identificar qualsevol complicació associada
 O08.0 Infecció pelviana i del tracte genital consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  

Endometritis consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Ooforitis consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Parametritis consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Peritonitis pelviana consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Salpingitis consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Salpingo-ooforitis consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  Exclou 1: infecció del tracte urinari (O08.83)
sèpsia consecutiva a embaràs ectòpic i molar (O08.82)

 O08.1 Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  

Afibrinogenèmia consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Síndrome de desfibrinació consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Hemòlisi consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Coagulació intravascular consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  Exclou 1: hemorràgia retardada o excessiva causada per un avortament incomplet (O03.1)
 O08.2 Embòlia consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  

Embòlia gasosa consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia de líquid àmnic consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia per coàgul sanguini consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia NE consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia grassa consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia pulmonar consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia pièmica consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia sèptica i septicopièmica consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Embòlia per sabó consecutiva a embaràs ectòpic i molar

 O08.3 Xoc consecutiu a embaràs ectòpic i molar

  Col·lapse circulatori consecutiu a embaràs ectòpic i molar
Xoc (postprocedimental) consecutiu a embaràs ectòpic i molar

  Exclou 1: xoc causat per infecció consecutiva a embaràs ectòpic i molar (O08.82)
 O08.4 Fallida renal consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  

Fallida renal (aguda) consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Oligúria consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Tancament renal consecutiu a embaràs ectòpic i molar
Necrosi renal tubular consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Urèmia consecutiva a embaràs ectòpic i molar

 O08.5 Trastorns metabòlics consecutius a embaràs ectòpic i molar
 O08.6 Lesió d'òrgans pelvians consecutiva a embaràs ectòpic i molar

  

Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de bufeta urinària
consecutius a embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'intestí consecutius a
embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de lligament ample
consecutius a embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de coll uterí consecutius
a embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de teixit periuretral
consecutius a embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics d'úter consecutius a
embaràs ectòpic i molar
Laceració, perforació, esquinçament o lesió per agents químics o farmacològics de vagina consecutius a
embaràs ectòpic i molar

 O08.7 Altres complicacions venoses consecutives a embaràs ectòpic i molar
 O08.8 Altres complicacions consecutives a embaràs ectòpic i molar
  O08.81 Aturada cardíaca consecutiva a embaràs ectòpic i molar
  O08.82 Sèpsia consecutiva a embaràs ectòpic i molar

   
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
codi (R65.2-) per a identificar la sèpsia greu, si escau

   Exclou 1: embòlia sèptica i septicopièmica consecutiva a embaràs ectòpic i
molar (O08.2)
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  O08.83 Infecció del tracte urinari consecutiva a embaràs ectòpic i molar
   Cistitis consecutiva a embaràs ectòpic i molar
  O08.89 Altres complicacions consecutives a embaràs ectòpic i molar
 O08.9 Complicació no especificada consecutiva a embaràs ectòpic i molar
Supervisió d'embaràs d'alt risc (O09)
O09 Supervisió d'embaràs d'alt risc
 O09.0 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'infertilitat
  O09.00 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'infertilitat, trimestre no especificat
  O09.01 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'infertilitat, primer trimestre
  O09.02 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'infertilitat, segon trimestre
  O09.03 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'infertilitat, tercer trimestre
 O09.1 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic
  O09.10 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic, trimestre no especificat
  O09.11 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic, primer trimestre
  O09.12 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic, segon trimestre
  O09.13 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs ectòpic, tercer trimestre
 O09.2 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o obstètrics patològics

  Exclou 2: assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb antecedents d'avortament
habitual (O26.2-)

  O09.21 Supervisió d'embaràs amb antecedents de treball de part preterme

   O09.211 Supervisió d'embaràs amb antecedents de treball de part preterme,
primer trimestre

   O09.212 Supervisió d'embaràs amb antecedents de treball de part preterme,
segon trimestre

   O09.213 Supervisió d'embaràs amb antecedents de treball de part preterme,
tercer trimestre

   O09.219 Supervisió d'embaràs amb antecedents de treball de part preterme,
trimestre no especificat

  O09.29 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o obstètrics patològics

   Supervisió d'embaràs amb antecedents de mort neonatal
Supervisió d'embaràs amb antecedents de nadó nascut mort

   O09.291 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o
obstètrics patològics, primer trimestre

   O09.292 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o
obstètrics patològics, segon trimestre

   O09.293 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o
obstètrics patològics, tercer trimestre

   O09.299 Supervisió d'embaràs amb altres antecedents reproductius o
obstètrics patològics, trimestre no especificat

 O09.3 Supervisió d'embaràs amb assistència prenatal insuficient

  Supervisió d'embaràs ocultat
Supervisió d'embaràs amagat

  O09.30 Supervisió d'embaràs amb assistència prenatal insuficient, trimestre no especificat
  O09.31 Supervisió d'embaràs amb assistència prenatal insuficient, primer trimestre
  O09.32 Supervisió d'embaràs amb assistència prenatal insuficient, segon trimestre
  O09.33 Supervisió d'embaràs amb assistència prenatal insuficient, tercer trimestre
 O09.4 Supervisió d'embaràs amb gran multiparitat
  O09.40 Supervisió d'embaràs amb gran multiparitat, trimestre no especificat
  O09.41 Supervisió d'embaràs amb gran multiparitat, primer trimestre
  O09.42 Supervisió d'embaràs amb gran multiparitat, segon trimestre
  O09.43 Supervisió d'embaràs amb gran multiparitat, tercer trimestre
 O09.5 Supervisió de primigràvida i multigràvida grans
  Embaràs de dona que tindrà 35 anys o més en la data prevista de part
  O09.51 Supervisió de primigràvida gran
   O09.511 Supervisió de primigràvida gran, primer trimestre
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   O09.512 Supervisió de primigràvida gran, segon trimestre
   O09.513 Supervisió de primigràvida gran, tercer trimestre
   O09.519 Supervisió de primigràvida gran, trimestre no especificat
  O09.52 Supervisió de multigràvida gran
   O09.521 Supervisió de multigràvida gran, primer trimestre
   O09.522 Supervisió de multigràvida gran, segon trimestre
   O09.523 Supervisió de multigràvida gran, tercer trimestre
   O09.529 Supervisió de multigràvida gran, trimestre no especificat
 O09.6 Supervisió de primigràvida i multigràvida joves
  Supervisió d'embaràs de dona que tindrà menys de 16 anys en la data prevista de part
  O09.61 Supervisió de primigràvida jove
   O09.611 Supervisió de primigràvida jove, primer trimestre
   O09.612 Supervisió de primigràvida jove, segon trimestre
   O09.613 Supervisió de primigràvida jove, tercer trimestre
   O09.619 Supervisió de primigràvida jove, trimestre no especificat
  O09.62 Supervisió de multigràvida jove
   O09.621 Supervisió de multigràvida jove, primer trimestre
   O09.622 Supervisió de multigràvida jove, segon trimestre
   O09.623 Supervisió de multigràvida jove, tercer trimestre
   O09.629 Supervisió de multigràvida jove, trimestre no especificat
 O09.7 Supervisió d'embaràs d'alt risc causat per problemes socials

  O09.70 Supervisió d'embaràs d'alt risc causat per problemes socials, trimestre no
especificat

  O09.71 Supervisió d'embaràs d'alt risc causat per problemes socials, primer trimestre
  O09.72 Supervisió d'embaràs d'alt risc causat per problemes socials, segon trimestre
  O09.73 Supervisió d'embaràs d'alt risc causat per problemes socials, tercer trimestre
 O09.8 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc
  O09.81 Supervisió d'embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció assistida
   Supervisió d'embaràs com a resultat de fecundació in vitro

   Exclou 2: estat de portadora gestacional (Z33.3)

   O09.811 Supervisió d'embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció
assistida, primer trimestre

   O09.812 Supervisió d'embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció
assistida, segon trimestre

   O09.813 Supervisió d'embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció
assistida, tercer trimestre

   O09.819 Supervisió d'embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció
assistida, trimestre no especificat

  O09.82 Supervisió d'embaràs amb antecedents de procediment intrauterí durant embaràs
previ

   O09.821 Supervisió d'embaràs amb antecedents de procediment intrauterí
durant embaràs previ, primer trimestre

   O09.822 Supervisió d'embaràs amb antecedents de procediment intrauterí
durant embaràs previ, segon trimestre

   O09.823 Supervisió d'embaràs amb antecedents de procediment intrauterí
durant embaràs previ, tercer trimestre

   O09.829 Supervisió d'embaràs amb antecedents de procediment intrauterí
durant embaràs previ, trimestre no especificat

    Exclou 1: supervisió d'embaràs afectat per procediment intrauterí
durant l'embaràs actual (O35.7)

  O09.89 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc
   O09.891 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc, primer trimestre
   O09.892 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc, segon trimestre
   O09.893 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc, tercer trimestre
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   O09.899 Supervisió d'altres embarassos d'alt risc, trimestre no especificat
 O09.9 Supervisió d'embaràs d'alt risc no especificat
  O09.90 Supervisió d'embaràs d'alt risc no especificat, trimestre no especificat
  O09.91 Supervisió d'embaràs d'alt risc no especificat, primer trimestre
  O09.92 Supervisió d'embaràs d'alt risc no especificat, segon trimestre
  O09.93 Supervisió d'embaràs d'alt risc no especificat, tercer trimestre
 O09.A Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs molar
  O09.A0 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs molar, trimestre no especificat
  O09.A1 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs molar, primer trimestre
  O09.A2 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs molar, segon trimestre
  O09.A3 Supervisió d'embaràs amb antecedents d'embaràs molar, tercer trimestre
Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en l'embaràs, el part i el puerperi (O10-O16)
O10 Hipertensió preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi
 Inclou: hipertensió preexistent amb proteïnúria preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi

 Exclou 2: hipertensió preexistent amb preeclàmpsia superposada que complica l'embaràs, el part i el
puerperi (O11.-)

 O10.0 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi

  Qualsevol afecció d'I10 especificada com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el
puerperi

  O10.01 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs

   O10.011 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs, primer
trimestre

   O10.012 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs, segon
trimestre

   O10.013 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs, tercer
trimestre

   O10.019 Hipertensió essencial preexistent que complica l'embaràs, trimestre no
especificat

  O10.02 Hipertensió essencial preexistent que complica el part
  O10.03 Hipertensió essencial preexistent que complica el puerperi
 O10.1 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi

  Qualsevol afecció d'I11 especificada com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el
puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi d'I11 per a identificar el tipus de cardiopatia hipertensiva

  O10.11 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs

   O10.111 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, primer
trimestre

   O10.112 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, segon
trimestre

   O10.113 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, tercer
trimestre

   O10.119 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, trimestre
no especificat

  O10.12 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica el part
  O10.13 Cardiopatia hipertensiva preexistent que complica el puerperi
 O10.2 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi

  Qualsevol afecció d'I12 especificada com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el
puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi d'I12 per a identificar el tipus de malaltia renal crònica hipertensiva

  O10.21 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs

   O10.211 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs,
primer trimestre
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   O10.212 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs,
segon trimestre

   O10.213 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs,
tercer trimestre

   O10.219 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica l'embaràs,
trimestre no especificat

  O10.22 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica el part
  O10.23 Malaltia renal crònica hipertensiva preexistent que complica el puerperi

 O10.3 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva preexistents que compliquen
l'embaràs, el part i el puerperi

  Qualsevol afecció d'I13 especificada com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el
puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi d'I13 per a identificar el tipus de cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica
hipertensiva

  O10.31 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva preexistents que
compliquen l'embaràs

   O10.311 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva
preexistents que compliquen l'embaràs, primer trimestre

   O10.312 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva
preexistents que compliquen l'embaràs, segon trimestre

   O10.313 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva
preexistents que compliquen l'embaràs, tercer trimestre

   O10.319 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva
preexistents que compliquen l'embaràs, trimestre no especificat

  O10.32 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva preexistents que
compliquen el part

  O10.33 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva preexistents que
compliquen el puerperi

 O10.4 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi

  Qualsevol afecció d'I15 especificada com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el
puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi d'I15 per a identificar el tipus d'hipertensió secundària

  O10.41 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs

   O10.411 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs, primer
trimestre

   O10.412 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs, segon
trimestre

   O10.413 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs, tercer
trimestre

   O10.419 Hipertensió secundària preexistent que complica l'embaràs, trimestre
no especificat

  O10.42 Hipertensió secundària preexistent que complica el part
  O10.43 Hipertensió secundària preexistent que complica el puerperi
 O10.9 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  O10.91 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs

   O10.911 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs,
primer trimestre

   O10.912 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs, segon
trimestre

   O10.913 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs, tercer
trimestre

   O10.919 Hipertensió preexistent no especificada que complica l'embaràs,
trimestre no especificat

  O10.92 Hipertensió preexistent no especificada que complica el part
  O10.93 Hipertensió preexistent no especificada que complica el puerperi
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O11 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia

 Inclou: afeccions d'O10 complicades per preeclàmpsia
preeclàmpsia superposada a hipertensió preexistent

 
Empreu un
codi
addicional:

codi d'O10 per a identificar el tipus d'hipertensió

 O11.1 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, primer trimestre
 O11.2 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, segon trimestre
 O11.3 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, tercer trimestre
 O11.4 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, que complica el part
 O11.5 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, que complica el puerperi
 O11.9 Hipertensió preexistent amb preeclàmpsia, trimestre no especificat
O12 Edema i proteïnúria gestacionals [induïts per l'embaràs] sense hipertensió
 O12.0 Edema gestacional
  O12.00 Edema gestacional, trimestre no especificat
  O12.01 Edema gestacional, primer trimestre
  O12.02 Edema gestacional, segon trimestre
  O12.03 Edema gestacional, tercer trimestre
  O12.04 Edema gestacional, que complica el part
  O12.05 Edema gestacional, que complica el puerperi
 O12.1 Proteïnúria gestacional
  O12.10 Proteïnúria gestacional, trimestre no especificat
  O12.11 Proteïnúria gestacional, primer trimestre
  O12.12 Proteïnúria gestacional, segon trimestre
  O12.13 Proteïnúria gestacional, tercer trimestre
  O12.14 Proteïnúria gestacional, que complica el part
  O12.15 Proteïnúria gestacional, que complica el puerperi
 O12.2 Edema gestacional amb proteïnúria
  O12.20 Edema gestacional amb proteïnúria, trimestre no especificat
  O12.21 Edema gestacional amb proteïnúria, primer trimestre
  O12.22 Edema gestacional amb proteïnúria, segon trimestre
  O12.23 Edema gestacional amb proteïnúria, tercer trimestre
  O12.24 Edema gestacional amb proteïnúria, que complica el part
  O12.25 Edema gestacional amb proteïnúria, que complica el puerperi
O13 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa

 Inclou: hipertensió gestacional NE
hipertensió transitòria de l'embaràs

 O13.1 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, primer trimestre
 O13.2 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, segon trimestre
 O13.3 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, tercer trimestre

 O13.4 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, que complica el
part

 O13.5 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, que complica el
puerperi

 O13.9 Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa, trimestre no
especificat

O14 Preeclàmpsia
 Exclou 1: hipertensió preexistent amb preeclàmpsia (O11)
 O14.0 Preeclàmpsia lleu o moderada
  O14.00 Preeclàmpsia lleu o moderada, trimestre no especificat
  O14.02 Preeclàmpsia lleu o moderada, segon trimestre
  O14.03 Preeclàmpsia lleu o moderada, tercer trimestre
  O14.04 Preeclàmpsia lleu o moderada, que complica el part
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  O14.05 Preeclàmpsia lleu o moderada, que complica el puerperi
 O14.1 Preeclàmpsia greu
  Exclou 1: síndrome HELLP (O14.2-)
  O14.10 Preeclàmpsia greu, trimestre no especificat
  O14.12 Preeclàmpsia greu, segon trimestre
  O14.13 Preeclàmpsia greu, tercer trimestre
  O14.14 Preeclàmpsia greu, que complica el part
  O14.15 Preeclàmpsia greu, que complica el puerperi
 O14.2 Síndrome HELLP

  Preeclàmpsia greu amb hemòlisi, augment dels enzims hepàtics i disminució del recompte plaquetari
(HELLP)

  O14.20 Síndrome HELLP, trimestre no especificat
  O14.22 Síndrome HELLP, segon trimestre
  O14.23 Síndrome HELLP, tercer trimestre
  O14.24 Síndrome HELLP, que complica el part
  O14.25 Síndrome HELLP, que complica el puerperi
 O14.9 Preeclàmpsia no especificada
  O14.90 Preeclàmpsia no especificada, trimestre no especificat
  O14.92 Preeclàmpsia no especificada, segon trimestre
  O14.93 Preeclàmpsia no especificada, tercer trimestre
  O14.94 Preeclàmpsia no especificada, que complica el part
  O14.95 Preeclàmpsia no especificada, que complica el puerperi
O15 Eclàmpsia
 Inclou: convulsions consecutives a afeccions d'O10-O14 i O16

 O15.0 Eclàmpsia que complica l'embaràs
  O15.00 Eclàmpsia que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O15.02 Eclàmpsia que complica l'embaràs, segon trimestre
  O15.03 Eclàmpsia que complica l'embaràs, tercer trimestre
 O15.1 Eclàmpsia que complica el treball de part
 O15.2 Eclàmpsia que complica el puerperi
 O15.9 Eclàmpsia, període no especificat
  Eclàmpsia NE
O16 Hipertensió materna no especificada
 O16.1 Hipertensió materna no especificada, primer trimestre
 O16.2 Hipertensió materna no especificada, segon trimestre
 O16.3 Hipertensió materna no especificada, tercer trimestre
 O16.4 Hipertensió materna no especificada, que complica el part
 O16.5 Hipertensió materna no especificada, que complica el puerperi
 O16.9 Hipertensió materna no especificada, trimestre no especificat
Altres trastorns materns relacionats sobretot amb l'embaràs (O20-O29)
Exclou 2: assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles problemes en el part (O30-O48)

malalties maternes classificables en un altre lloc que compliquen l'embaràs, el treball de part i el part, i el puerperi
(O98-O99)

O20 Hemorràgia al començament de l'embaràs
 Inclou: hemorràgia abans que es compleixin 20 setmanes de gestació

 Exclou 1: embaràs amb resultat abortiu (O00-O08)
 O20.0 Amenaça d'avortament
  Hemorràgia especificada com a causada per una amenaça d'avortament
 O20.8 Altres tipus d'hemorràgia al començament de l'embaràs
 O20.9 Hemorràgia al començament de l'embaràs no especificada
O21 Vòmits excessius en l'embaràs
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 O21.1 Hiperèmesi gravídica amb alteració metabòlica

  

Hiperèmesi gravídica que comença abans de 20 setmanes completes de gestació, amb alteració
metabòlica, com ara depleció de carbohidrats
Hiperèmesi gravídica que comença abans de 20 setmanes completes de gestació, amb alteració
metabòlica, com ara deshidratació
Hiperèmesi gravídica que comença abans de 20 setmanes completes de gestació, amb alteració
metabòlica, com ara desequilibri electrolític

 O21.2 Vòmits tardans de l'embaràs
  Vòmits excessius que comencen després de 20 setmanes completes de gestació
 O21.8 Altres tipus de vòmits que compliquen l'embaràs
  Vòmits causats per malalties classificades en un altre lloc, que compliquen l'embaràs

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la causa

 O21.9 Vòmits no especificats de l'embaràs
O22 Complicacions venoses i hemorroides en l'embaràs

 

Exclou 1: complicacions venoses de:
avortament espontani (O03.89)
avortament NE (O03.9)
avortament provocat (O04.85)
embaràs ectòpic o embaràs molar (O08.7)
temptativa fallida d'avortament (O07.35)

 Exclou 2: complicacions venoses i hemorroides del part i el puerperi (O87.-)
embòlia pulmonar obstètrica (O88.-)

 O22.0 Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs
  Venes varicoses NE en l'embaràs
  O22.00 Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.01 Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs, primer trimestre
  O22.02 Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs, segon trimestre
  O22.03 Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.1 Varices genitals en l'embaràs

  
Varices perineals en l'embaràs
Varices vaginals en l'embaràs
Varices vulvars en l'embaràs

  O22.10 Varices genitals en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.11 Varices genitals en l'embaràs, primer trimestre
  O22.12 Varices genitals en l'embaràs, segon trimestre
  O22.13 Varices genitals en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.2 Tromboflebitis superficial en l'embaràs

  
Flebitis en l'embaràs NE
Tromboflebitis de les cames en l'embaràs
Trombosi en l'embaràs NE

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la tromboflebitis superficial (I80.0-)

  O22.20 Tromboflebitis superficial en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.21 Tromboflebitis superficial en l'embaràs, primer trimestre
  O22.22 Tromboflebitis superficial en l'embaràs, segon trimestre
  O22.23 Tromboflebitis superficial en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.3 Flebotrombosi profunda en l'embaràs
  Trombosi venosa profunda prepart

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la trombosi venosa profunda (I82.4-, I82.5-, I82.62-. I82.72-)
codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini (Z79.01)

  O22.30 Flebotrombosi profunda en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.31 Flebotrombosi profunda en l'embaràs, primer trimestre
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  O22.33 Flebotrombosi profunda en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.4 Hemorroides en l'embaràs
  O22.40 Hemorroides en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.41 Hemorroides en l'embaràs, primer trimestre
  O22.42 Hemorroides en l'embaràs, segon trimestre
  O22.43 Hemorroides en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.5 Trombosi venosa cerebral en l'embaràs
  Trombosi del si venós cerebral en l'embaràs
  O22.50 Trombosi venosa cerebral en l'embaràs, trimestre no especificat
  O22.51 Trombosi venosa cerebral en l'embaràs, primer trimestre
  O22.52 Trombosi venosa cerebral en l'embaràs, segon trimestre
  O22.53 Trombosi venosa cerebral en l'embaràs, tercer trimestre
 O22.8 Altres complicacions venoses en l'embaràs
  O22.8X Altres complicacions venoses en l'embaràs
   O22.8X1 Altres complicacions venoses en l'embaràs, primer trimestre
   O22.8X2 Altres complicacions venoses en l'embaràs, segon trimestre
   O22.8X3 Altres complicacions venoses en l'embaràs, tercer trimestre
   O22.8X9 Altres complicacions venoses en l'embaràs, trimestre no especificat
 O22.9 Complicació venosa en l'embaràs no especificada

  
Flebitis gestacional NE
Flebopatia gestacional NE
Trombosi gestacional NE

  O22.90 Complicació venosa en l'embaràs no especificada, trimestre no especificat
  O22.91 Complicació venosa en l'embaràs no especificada, primer trimestre
  O22.92 Complicació venosa en l'embaràs no especificada, segon trimestre
  O22.93 Complicació venosa en l'embaràs no especificada, tercer trimestre
O23 Infeccions de tracte genitourinari en l'embaràs

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme (B95.-, B96.-)

 

Exclou 2: infeccions gonocòcciques que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi (O98.2)
infeccions que es transmeten sobretot sexualment NE i que compliquen l'embaràs, el part i el
puerperi (O98.3)
malaltia venèria NE que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O98.3)
sífilis que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O98.1)
tuberculosi de l'aparell genitourinari que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O98.0)

 O23.0 Infeccions de ronyó en l'embaràs
  Pielonefritis en l'embaràs
  O23.00 Infeccions de ronyó en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.01 Infeccions de ronyó en l'embaràs, primer trimestre
  O23.02 Infeccions de ronyó en l'embaràs, segon trimestre
  O23.03 Infeccions de ronyó en l'embaràs, tercer trimestre
 O23.1 Infeccions de bufeta urinària en l'embaràs
  O23.10 Infeccions de bufeta urinària en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.11 Infeccions de bufeta urinària en l'embaràs, primer trimestre
  O23.12 Infeccions de bufeta urinària en l'embaràs, segon trimestre
  O23.13 Infeccions de bufeta urinària en l'embaràs, tercer trimestre
 O23.2 Infeccions d'uretra en l'embaràs
  O23.20 Infeccions d'uretra en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.21 Infeccions d'uretra en l'embaràs, primer trimestre
  O23.22 Infeccions d'uretra en l'embaràs, segon trimestre
  O23.23 Infeccions d'uretra en l'embaràs, tercer trimestre
 O23.3 Infeccions d'altres parts del tracte urinari en l'embaràs
  O23.30 Infeccions d'altres parts del tracte urinari en l'embaràs, trimestre no especificat
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  O23.31 Infeccions d'altres parts del tracte urinari en l'embaràs, primer trimestre
  O23.32 Infeccions d'altres parts del tracte urinari en l'embaràs, segon trimestre
  O23.33 Infeccions d'altres parts del tracte urinari en l'embaràs, tercer trimestre
 O23.4 Infecció no especificada de tracte urinari en l'embaràs
  O23.40 Infecció no especificada de tracte urinari en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.41 Infecció no especificada de tracte urinari en l'embaràs, primer trimestre
  O23.42 Infecció no especificada de tracte urinari en l'embaràs, segon trimestre
  O23.43 Infecció no especificada de tracte urinari en l'embaràs, tercer trimestre
 O23.5 Infeccions de tracte genital en l'embaràs
  O23.51 Infecció de coll uterí en l'embaràs
   O23.511 Infecció de coll uterí en l'embaràs, primer trimestre
   O23.512 Infecció de coll uterí en l'embaràs, segon trimestre
   O23.513 Infecció de coll uterí en l'embaràs, tercer trimestre
   O23.519 Infecció de coll uterí en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.52 Salpingo-ooforitis en l'embaràs

   Ooforitis en l'embaràs
Salpingitis en l'embaràs

   O23.521 Salpingo-ooforitis en l'embaràs, primer trimestre
   O23.522 Salpingo-ooforitis en l'embaràs, segon trimestre
   O23.523 Salpingo-ooforitis en l'embaràs, tercer trimestre
   O23.529 Salpingo-ooforitis en l'embaràs, trimestre no especificat
  O23.59 Infecció d'una altra part del tracte genital en l'embaràs
   O23.591 Infecció d'una altra part del tracte genital en l'embaràs, primer trimestre
   O23.592 Infecció d'una altra part del tracte genital en l'embaràs, segon trimestre
   O23.593 Infecció d'una altra part del tracte genital en l'embaràs, tercer trimestre

   O23.599 Infecció d'una altra part del tracte genital en l'embaràs, trimestre no
especificat

 O23.9 Infecció no especificada de tracte genitourinari en l'embaràs
  Infecció del tracte genitourinari en l'embaràs NE

  O23.90 Infecció no especificada de tracte genitourinari en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O23.91 Infecció no especificada de tracte genitourinari en l'embaràs, primer trimestre
  O23.92 Infecció no especificada de tracte genitourinari en l'embaràs, segon trimestre
  O23.93 Infecció no especificada de tracte genitourinari en l'embaràs, tercer trimestre
O24 Diabetis mellitus en l'embaràs, el part i el puerperi
 O24.0 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs, el part i el puerperi

  Diabetis mellitus d'inici juvenil en l'embaràs, el part i el puerperi
Diabetis mellitus amb tendència a la cetosi en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria E10 per a identificar qualsevol manifestació

  O24.01 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs
   O24.011 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs, primer trimestre
   O24.012 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs, segon trimestre
   O24.013 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs, tercer trimestre

   O24.019 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O24.02 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en el part
  O24.03 Diabetis mellitus de tipus 1 preexistent en el puerperi
 O24.1 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs, el part i el puerperi
  Diabetis mellitus resistent a la insulina en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (per a):
de la categoria E11 per a identificar qualsevol manifestació
ús d'insulina a llarg termini (actual) (Z79.4)
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  O24.11 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs
   O24.111 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs, primer trimestre
   O24.112 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs, segon trimestre
   O24.113 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs, tercer trimestre

   O24.119 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O24.12 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en el part
  O24.13 Diabetis mellitus de tipus 2 preexistent en el puerperi
 O24.3 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (per a):
de la categoria E11 per a identificar qualsevol manifestació
ús d'insulina a llarg termini (actual) (Z79.4)

  O24.31 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs

   O24.311 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs, primer
trimestre

   O24.312 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs, segon
trimestre

   O24.313 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs, tercer
trimestre

   O24.319 Diabetis mellitus preexistent no especificada en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O24.32 Diabetis mellitus preexistent no especificada en el part
  O24.33 Diabetis mellitus preexistent no especificada en el puerperi
 O24.4 Diabetis mellitus gestacional

  Diabetis mellitus apareguda durant l'embaràs
Diabetis mellitus gestacional NE

  O24.41 Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs
   O24.410 Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs, amb control de l'alimentació
   O24.414 Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs, amb control de la insulina

   O24.415 Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs controlada amb
hipoglucemiants orals

    Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs controlada amb antidiabètics orals
   O24.419 Diabetis mellitus gestacional en l'embaràs, amb control no especificat
  O24.42 Diabetis mellitus gestacional en el part
   O24.420 Diabetis mellitus gestacional en el part, amb control de l'alimentació
   O24.424 Diabetis mellitus gestacional en el part, amb control de la insulina

   O24.425 Diabetis mellitus gestacional en el part controlada amb
hipoglucemiants orals

    Diabetis mellitus gestacional en el part controlada amb antidiabètics orals
   O24.429 Diabetis mellitus gestacional en el part, amb control no especificat
  O24.43 Diabetis mellitus gestacional en el puerperi

   O24.430 Diabetis mellitus gestacional en el puerperi, amb control de
l'alimentació

   O24.434 Diabetis mellitus gestacional en el puerperi, amb control de la insulina

   O24.435 Diabetis mellitus gestacional en el puerperi controlada amb
hipoglucemiants orals

    Diabetis mellitus gestacional en el puerperi controlada amb antidiabètics orals
   O24.439 Diabetis mellitus gestacional en el puerperi, amb control no especificat
 O24.8 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (per a):
de les categories E08, E09 i E13 per a identificar qualsevol manifestació
ús d'insulina a llarg termini (actual) (Z79.4)

  O24.81 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs

   O24.811 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs, primer
trimestre
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   O24.812 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs, segon
trimestre

   O24.813 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs, tercer
trimestre

   O24.819 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O24.82 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en el part
  O24.83 Altres tipus de diabetis mellitus preexistent en el puerperi
 O24.9 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a ús d'insulina a llarg termini (actual) (Z79.4)

  O24.91 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs
   O24.911 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs, primer trimestre
   O24.912 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs, segon trimestre
   O24.913 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs, tercer trimestre
   O24.919 Diabetis mellitus no especificada en l'embaràs, trimestre no especificat
  O24.92 Diabetis mellitus no especificada en el part
  O24.93 Diabetis mellitus no especificada en el puerperi
O25 Malnutrició en l'embaràs, el part i el puerperi
 O25.1 Malnutrició en l'embaràs
  O25.10 Malnutrició en l'embaràs, trimestre no especificat
  O25.11 Malnutrició en l'embaràs, primer trimestre
  O25.12 Malnutrició en l'embaràs, segon trimestre
  O25.13 Malnutrició en l'embaràs, tercer trimestre
 O25.2 Malnutrició en el part
 O25.3 Malnutrició en el puerperi
O26 Assistència materna per altres afeccions relacionades sobretot amb l'embaràs
 O26.0 Augment excessiu de pes en l'embaràs
  Exclou 2: edema gestacional (O12.0, O12.2)
  O26.00 Augment excessiu de pes en l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.01 Augment excessiu de pes en l'embaràs, primer trimestre
  O26.02 Augment excessiu de pes en l'embaràs, segon trimestre
  O26.03 Augment excessiu de pes en l'embaràs, tercer trimestre
 O26.1 Poc augment de pes en l'embaràs
  O26.10 Poc augment de pes en l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.11 Poc augment de pes en l'embaràs, primer trimestre
  O26.12 Poc augment de pes en l'embaràs, segon trimestre
  O26.13 Poc augment de pes en l'embaràs, tercer trimestre
 O26.2 Assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb avortament habitual

  O26.20 Assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb avortament habitual, trimestre
no especificat

  O26.21 Assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb avortament habitual, primer
trimestre

  O26.22 Assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb avortament habitual, segon
trimestre

  O26.23 Assistència mèdica en l'embaràs per a pacients amb avortament habitual, tercer
trimestre

 O26.3 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs
  O26.30 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.31 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs, primer trimestre
  O26.32 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs, segon trimestre
  O26.33 Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs, tercer trimestre
 O26.4 Herpes gestacional
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  O26.40 Herpes gestacional, trimestre no especificat
  O26.41 Herpes gestacional, primer trimestre
  O26.42 Herpes gestacional, segon trimestre
  O26.43 Herpes gestacional, tercer trimestre
 O26.5 Síndrome d'hipotensió materna
  Síndrome d'hipotensió supina
  O26.50 Síndrome d'hipotensió materna, trimestre no especificat
  O26.51 Síndrome d'hipotensió materna, primer trimestre
  O26.52 Síndrome d'hipotensió materna, segon trimestre
  O26.53 Síndrome d'hipotensió materna, tercer trimestre
 O26.6 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, el part i el puerperi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el trastorn específic

  Exclou 2: síndrome hepatorenal consecutiva al treball de part i el part (O90.4)
  O26.61 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs
   O26.611 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, primer trimestre
   O26.612 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, segon trimestre
   O26.613 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, tercer trimestre

   O26.619 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, trimestre no
especificat

  O26.62 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en el part
  O26.63 Trastorns hepàtics i del tracte biliar en el puerperi
 O26.7 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs, el part i el puerperi
  Exclou 1: separació traumàtica de la símfisi (púbica) durant el part (O71.6)
  O26.71 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs
   O26.711 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs, primer trimestre
   O26.712 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs, segon trimestre
   O26.713 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs, tercer trimestre
   O26.719 Subluxació de símfisi (púbica) en l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.72 Subluxació de símfisi (púbica) en el part
  O26.73 Subluxació de símfisi (púbica) en el puerperi
 O26.8 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs
  O26.81 Esgotament i fatiga relacionats amb l'embaràs
   O26.811 Esgotament i fatiga relacionats amb l'embaràs, primer trimestre
   O26.812 Esgotament i fatiga relacionats amb l'embaràs, segon trimestre
   O26.813 Esgotament i fatiga relacionats amb l'embaràs, tercer trimestre
   O26.819 Esgotament i fatiga relacionats amb l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.82 Neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs
   O26.821 Neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs, primer trimestre
   O26.822 Neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs, segon trimestre
   O26.823 Neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs, tercer trimestre
   O26.829 Neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.83 Nefropatia relacionada amb l'embaràs

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el trastorn específic

   O26.831 Nefropatia relacionada amb l'embaràs, primer trimestre
   O26.832 Nefropatia relacionada amb l'embaràs, segon trimestre
   O26.833 Nefropatia relacionada amb l'embaràs, tercer trimestre
   O26.839 Nefropatia relacionada amb l'embaràs, trimestre no especificat
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   Exclou 1: assistència per a problema sospitat amb creixement fetal descartat
(Z03.74)

   O26.841 Discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter,
primer trimestre

   O26.842 Discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter,
segon trimestre

   O26.843 Discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter,
tercer trimestre

   O26.849 Discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter,
trimestre no especificat

  O26.85 Espòting que complica l'embaràs
   O26.851 Espòting que complica l'embaràs, primer trimestre
   O26.852 Espòting que complica l'embaràs, segon trimestre
   O26.853 Espòting que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O26.859 Espòting que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O26.86 Pàpules i plaques urticariformes i pruriginoses en l'embaràs
   Erupció polimòrfica de l'embaràs
  O26.87 Escurçament cervical
   Exclou 1: assistència per a escurçament cervical sospitat descartat (Z03.75)
   O26.872 Escurçament cervical, segon trimestre
   O26.873 Escurçament cervical, tercer trimestre
   O26.879 Escurçament cervical, trimestre no especificat
  O26.89 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs

   O26.891 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs, primer
trimestre

   O26.892 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs, segon
trimestre

   O26.893 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs, tercer
trimestre

   O26.899 Altres afeccions especificades relacionades amb l'embaràs, trimestre
no especificat

 O26.9 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades
  O26.90 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades, trimestre no especificat
  O26.91 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades, primer trimestre
  O26.92 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades, segon trimestre
  O26.93 Afeccions relacionades amb l'embaràs no especificades, tercer trimestre
O28 Resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare
 Exclou 1: resultats en diagnòstic classificats en un altre lloc —v. l'índex alfabètic
 O28.0 Resultat hemàtic anòmal en cribratge prenatal de la mare
 O28.1 Resultat bioquímic anòmal en cribratge prenatal de la mare
 O28.2 Resultat citològic anòmal en cribratge prenatal de la mare
 O28.3 Resultat ecogràfic anòmal en cribratge prenatal de la mare
 O28.4 Resultat radiològic anòmal en cribratge prenatal de la mare
 O28.5 Resultat cromosòmic i genètic anòmals en cribratge prenatal de la mare
 O28.8 Altres resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare
 O28.9 Resultats anòmals no especificats en cribratge prenatal de la mare
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 O29.0 Complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs
  O29.01 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs

   
Inhalació del contingut o secrecions de l'estómac NE causada per l'anestèsia durant
l'embaràs
Síndrome de Mendelson causada per l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.011 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs,
primer trimestre

   O29.012 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs,
segon trimestre

   O29.013 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs,
tercer trimestre

   O29.019 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant l'embaràs,
trimestre no especificat

  O29.02 Col·lapse pulmonar per pressió causat per l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.021 Col·lapse pulmonar per pressió causat per l'anestèsia durant
l'embaràs, primer trimestre

   O29.022 Col·lapse pulmonar per pressió causat per l'anestèsia durant
l'embaràs, segon trimestre

   O29.023 Col·lapse pulmonar per pressió causat per l'anestèsia durant
l'embaràs, tercer trimestre

   O29.029 Col·lapse pulmonar per pressió causat per l'anestèsia durant
l'embaràs, trimestre no especificat

  O29.09 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.091 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs,
primer trimestre

   O29.092 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs, segon
trimestre

   O29.093 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs, tercer
trimestre

   O29.099 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant l'embaràs,
trimestre no especificat

 O29.1 Complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs
  O29.11 Aturada cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.111 Aturada cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, primer
trimestre

   O29.112 Aturada cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, segon
trimestre

   O29.113 Aturada cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, tercer
trimestre

   O29.119 Aturada cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, trimestre
no especificat

  O29.12 Insuficiència cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.121 Insuficiència cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, primer
trimestre

   O29.122 Insuficiència cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, segon
trimestre

   O29.123 Insuficiència cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs, tercer
trimestre

   O29.129 Insuficiència cardíaca causada per l'anestèsia durant l'embaràs,
trimestre no especificat

  O29.19 Altres complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.191 Altres complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs,
primer trimestre

   O29.192 Altres complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs,
segon trimestre

   O29.193 Altres complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs, tercer
trimestre
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   O29.199 Altres complicacions cardíaques de l'anestèsia durant l'embaràs,
trimestre no especificat

 O29.2 Complicacions del sistema nerviós central causades per l'anestèsia durant l'embaràs
  O29.21 Anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant l'embaràs

   O29.211 Anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant l'embaràs, primer
trimestre

   O29.212 Anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant l'embaràs, segon
trimestre

   O29.213 Anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant l'embaràs, tercer
trimestre

   O29.219 Anòxia cerebral causada per l'anestèsia durant l'embaràs, trimestre no
especificat

  O29.29 Altres complicacions del sistema nerviós central causades per l'anestèsia durant
l'embaràs

   O29.291 Altres complicacions del sistema nerviós central causades per
l'anestèsia durant l'embaràs, primer trimestre

   O29.292 Altres complicacions del sistema nerviós central causades per
l'anestèsia durant l'embaràs, segon trimestre

   O29.293 Altres complicacions del sistema nerviós central causades per
l'anestèsia durant l'embaràs, tercer trimestre

   O29.299 Altres complicacions del sistema nerviós central causades per
l'anestèsia durant l'embaràs, trimestre no especificat

 O29.3 Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs
  O29.3X Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs
   O29.3X1 Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs, primer trimestre
   O29.3X2 Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs, segon trimestre
   O29.3X3 Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs, tercer trimestre

   O29.3X9 Reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs, trimestre no
especificat

 O29.4 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs

  O29.40 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs, trimestre no
especificat

  O29.41 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs, primer
trimestre

  O29.42 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs, segon
trimestre

  O29.43 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs, tercer
trimestre

 O29.5 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs
  O29.5X Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant l'embaràs

   O29.5X1 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant
l'embaràs, primer trimestre

   O29.5X2 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant
l'embaràs, segon trimestre

   O29.5X3 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant
l'embaràs, tercer trimestre

   O29.5X9 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant
l'embaràs, trimestre no especificat

 O29.6 Intubació fallida o complicada en anestèsia durant l'embaràs

  O29.60 Intubació fallida o complicada en anestèsia durant l'embaràs, trimestre no
especificat

  O29.61 Intubació fallida o complicada en anestèsia durant l'embaràs, primer trimestre
  O29.62 Intubació fallida o complicada en anestèsia durant l'embaràs, segon trimestre
  O29.63 Intubació fallida o complicada en anestèsia durant l'embaràs, tercer trimestre
 O29.8 Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs
  O29.8X Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs
   O29.8X1 Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs, primer trimestre
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   O29.8X2 Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs, segon trimestre
   O29.8X3 Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs, tercer trimestre

   O29.8X9 Altres complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs, trimestre no
especificat

 O29.9 Complicació no especificada de l'anestèsia durant l'embaràs

  O29.90 Complicació no especificada de l'anestèsia durant l'embaràs, trimestre no
especificat

  O29.91 Complicació no especificada de l'anestèsia durant l'embaràs, primer trimestre
  O29.92 Complicació no especificada de l'anestèsia durant l'embaràs, segon trimestre
  O29.93 Complicació no especificada de l'anestèsia durant l'embaràs, tercer trimestre
Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles problemes en el part (O30-O48)
O30 Gestació múltiple

 Codifiqueu
també:

qualsevol complicació específica de la gestació múltiple

 O30.0 Embaràs de bessons
  O30.00 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat

   O30.001 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, primer trimestre

   O30.002 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, segon trimestre

   O30.003 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, tercer trimestre

   O30.009 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, trimestre no especificat

  O30.01 Embaràs de bessons, monocoriònic/monoàmnic
   Embaràs de bessons, una placenta, un sac àmnic

   Exclou 1: bessons units (O30.02-)
   O30.011 Embaràs de bessons, monocoriònic/monoàmnic, primer trimestre
   O30.012 Embaràs de bessons, monocoriònic/monoàmnic, segon trimestre
   O30.013 Embaràs de bessons, monocoriònic/monoàmnic, tercer trimestre

   O30.019 Embaràs de bessons, monocoriònic/monoàmnic, trimestre no
especificat

  O30.02 Embaràs de bessons units
   O30.021 Embaràs de bessons units, primer trimestre
   O30.022 Embaràs de bessons units, segon trimestre
   O30.023 Embaràs de bessons units, tercer trimestre
   O30.029 Embaràs de bessons units, trimestre no especificat
  O30.03 Embaràs de bessons, monocoriònic/diàmnic
   Embaràs de bessons, una placenta, dos sacs àmnics
   O30.031 Embaràs de bessons, monocoriònic/diàmnic, primer trimestre
   O30.032 Embaràs de bessons, monocoriònic/diàmnic, segon trimestre
   O30.033 Embaràs de bessons, monocoriònic/diàmnic, tercer trimestre
   O30.039 Embaràs de bessons, monocoriònic/diàmnic, trimestre no especificat
  O30.04 Embaràs de bessons, dicoriònic/diàmnic
   Embaràs de bessons, dues placentes, dos sacs àmnics
   O30.041 Embaràs de bessons, dicoriònic/diàmnic, primer trimestre
   O30.042 Embaràs de bessons, dicoriònic/diàmnic, segon trimestre
   O30.043 Embaràs de bessons, dicoriònic/diàmnic, tercer trimestre
   O30.049 Embaràs de bessons, dicoriònic/diàmnic, trimestre no especificat

  O30.09 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar

   O30.091 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics
impossible de determinar, primer trimestre
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   O30.092 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics
impossible de determinar, segon trimestre

   O30.093 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics
impossible de determinar, tercer trimestre

   O30.099 Embaràs de bessons, nombre de placentes i de sacs àmnics
impossible de determinar, trimestre no especificat

 O30.1 Embaràs triple
  O30.10 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat

   O30.101 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat,
primer trimestre

   O30.102 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat,
segon trimestre

   O30.103 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat,
tercer trimestre

   O30.109 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat,
trimestre no especificat

  O30.11 Embaràs triple amb dos o més fetus monocoriònics
   O30.111 Embaràs triple amb dos o més fetus monocoriònics, primer trimestre
   O30.112 Embaràs triple amb dos o més fetus monocoriònics, segon trimestre
   O30.113 Embaràs triple amb dos o més fetus monocoriònics, tercer trimestre

   O30.119 Embaràs triple amb dos o més fetus monocoriònics, trimestre no
especificat

  O30.12 Embaràs triple amb dos o més fetus monoàmnics
   O30.121 Embaràs triple amb dos o més fetus monoàmnics, primer trimestre
   O30.122 Embaràs triple amb dos o més fetus monoàmnics, segon trimestre
   O30.123 Embaràs triple amb dos o més fetus monoàmnics, tercer trimestre

   O30.129 Embaràs triple amb dos o més fetus monoàmnics, trimestre no
especificat

  O30.13 Embaràs triple, tricoriònic/triàmnic
   O30.131 Embaràs triple, tricoriònic/triàmnic, primer trimestre
   O30.132 Embaràs triple, tricoriònic/triàmnic, segon trimestre
   O30.133 Embaràs triple, tricoriònic/triàmnic, tercer trimestre
   O30.139 Embaràs triple, tricoriònic/triàmnic, trimestre no especificat
  O30.19 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de determinar

   O30.191 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar, primer trimestre

   O30.192 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar, segon trimestre

   O30.193 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar, tercer trimestre

   O30.199 Embaràs triple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar, trimestre no especificat

 O30.2 Embaràs quàdruple
  O30.20 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics no especificat

   O30.201 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, primer trimestre

   O30.202 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, segon trimestre

   O30.203 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, tercer trimestre

   O30.209 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics no
especificat, trimestre no especificat

  O30.21 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monocoriònics

   O30.211 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monocoriònics, primer
trimestre
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   O30.212 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monocoriònics, segon
trimestre

   O30.213 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monocoriònics, tercer
trimestre

   O30.219 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monocoriònics, trimestre no
especificat

  O30.22 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monoàmnics

   O30.221 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monoàmnics, primer
trimestre

   O30.222 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monoàmnics, segon
trimestre

   O30.223 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monoàmnics, tercer trimestre

   O30.229 Embaràs quàdruple amb dos o més fetus monoàmnics, trimestre no
especificat

  O30.23 Embaràs quàdruple, quadricoriònic/quadriàmnic
   O30.231 Embaràs quàdruple, quadricoriònic/quadriàmnic, primer trimestre
   O30.232 Embaràs quàdruple, quadricoriònic/quadriàmnic, segon trimestre
   O30.233 Embaràs quàdruple, quadricoriònic/quadriàmnic, tercer trimestre

   O30.239 Embaràs quàdruple, quadricoriònic/quadriàmnic, trimestre no
especificat

  O30.29 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible de
determinar

   O30.291 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible
de determinar, primer trimestre

   O30.292 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible
de determinar, segon trimestre

   O30.293 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible
de determinar, tercer trimestre

   O30.299 Embaràs quàdruple, nombre de placentes i de sacs àmnics impossible
de determinar, trimestre no especificat

 O30.8 Altres tipus especificats de gestació múltiple
  Gestació múltiple superior a quàdruple

  O30.80 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de sacs
àmnics no especificat

   O30.801 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics no especificat, primer trimestre

   O30.802 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics no especificat, segon trimestre

   O30.803 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics no especificat, tercer trimestre

   O30.809 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics no especificat, trimestre no especificat

  O30.81 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus monocoriònics

   O30.811 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monocoriònics, primer trimestre

   O30.812 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monocoriònics, segon trimestre

   O30.813 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monocoriònics, tercer trimestre

   O30.819 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monocoriònics, trimestre no especificat

  O30.82 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus monoàmnics

   O30.821 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monoàmnics, primer trimestre

   O30.822 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monoàmnics, segon trimestre

   O30.823 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monoàmnics, tercer trimestre
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   O30.829 Altres tipus especificats de gestació múltiple amb dos o més fetus
monoàmnics, trimestre no especificat

  O30.83 Altres tipus especificats de gestació múltiple, mateix nombre de coris i d'amnis que
de fetus

   
Embaràs heptacoriònic/heptaàmnic (septièmins)
Embaràs pentacoriònic/pentaàmnic (quintigèmins)
Embaràs hexacoriònic/hexaàmnic (sexigèmins)

   O30.831 Altres tipus especificats de gestació múltiple, mateix nombre de coris i
d'amnis que de fetus, primer trimestre

   O30.832 Altres tipus especificats de gestació múltiple, mateix nombre de coris i
d'amnis que de fetus, segon trimestre

   O30.833 Altres tipus especificats de gestació múltiple, mateix nombre de coris i
d'amnis que de fetus, tercer trimestre

   O30.839 Altres tipus especificats de gestació múltiple, mateix nombre de coris i
d'amnis que de fetus, trimestre no especificat

  O30.89 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de sacs
àmnics impossible de determinar

   O30.891 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics impossible de determinar, primer trimestre

   O30.892 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics impossible de determinar, segon trimestre

   O30.893 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics impossible de determinar, tercer trimestre

   O30.899 Altres tipus especificats de gestació múltiple, nombre de placentes i de
sacs àmnics impossible de determinar, trimestre no especificat

 O30.9 Gestació múltiple no especificada
  Embaràs múltiple NE
  O30.90 Gestació múltiple no especificada, trimestre no especificat
  O30.91 Gestació múltiple no especificada, primer trimestre
  O30.92 Gestació múltiple no especificada, segon trimestre
  O30.93 Gestació múltiple no especificada, tercer trimestre
O31 Complicacions específiques de la gestació múltiple

 
Exclou 2: part retardat del segon bessó, el trigemin, etc. (O63.2)

presentació anòmala d'un o més fetus (O32.9)
síndromes de transfusió placentària (O43.0-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O31. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O31 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O31.0 Fetus papiraci
  Fetus comprimit
  O31.00 Fetus papiraci, trimestre no especificat
  O31.01 Fetus papiraci, primer trimestre
  O31.02 Fetus papiraci, segon trimestre
  O31.03 Fetus papiraci, tercer trimestre
 O31.1 Continuació de l'embaràs després d'avortament espontani d'un o més fetus

  O31.10 Continuació de l'embaràs després d'avortament espontani d'un o més fetus,
trimestre no especificat
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  O31.11 Continuació de l'embaràs després d'avortament espontani d'un o més fetus, primer
trimestre

  O31.12 Continuació de l'embaràs després d'avortament espontani d'un o més fetus, segon
trimestre

  O31.13 Continuació de l'embaràs després d'avortament espontani d'un o més fetus, tercer
trimestre

 O31.2 Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus

  O31.20 Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus, trimestre
no especificat

  O31.21 Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus, primer
trimestre

  O31.22 Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus, segon
trimestre

  O31.23 Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus, tercer
trimestre

 O31.3 Continuació de l'embaràs després de reducció fetal opcional d'un o més fetus
  Continuació de l'embaràs després d'interrupció selectiva d'un o més fetus

  O31.30 Continuació de l'embaràs després de reducció fetal opcional d'un o més fetus,
trimestre no especificat

  O31.31 Continuació de l'embaràs després de reducció fetal opcional d'un o més fetus,
primer trimestre

  O31.32 Continuació de l'embaràs després de reducció fetal opcional d'un o més fetus,
segon trimestre

  O31.33 Continuació de l'embaràs després de reducció fetal opcional d'un o més fetus,
tercer trimestre

 O31.8 Altres complicacions específiques de la gestació múltiple
  O31.8X Altres complicacions específiques de la gestació múltiple

   O31.8X1 Altres complicacions específiques de la gestació múltiple, primer
trimestre

   O31.8X2 Altres complicacions específiques de la gestació múltiple, segon
trimestre

   O31.8X3 Altres complicacions específiques de la gestació múltiple, tercer
trimestre

   O31.8X9 Altres complicacions específiques de la gestació múltiple, trimestre no
especificat

O32 Assistència materna per presentació fetal anòmala

 Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d'observació, hospitalització o altres tipus d'assistència
obstètrica per a la mare, o com a motiu de cesària abans de l'inici del treball de part

 Exclou 1: presentació fetal anòmala amb obstrucció del part (O64.-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O32. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O32 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O32.0 Assistència materna per presentació inestable
 O32.1 Assistència materna per presentació de natges

  
Assistència materna per presentació de glutis
Assistència materna per natja completa
Assistència materna per natja franca

807



  Exclou 1: natges incompletes (O32.8)
presentació podàlica (O32.8)

 O32.2 Assistència materna per presentació transversa i obliqua

  Assistència materna per presentació obliqua
Assistència materna per presentació transversa

 O32.3 Assistència materna per presentació de cara, frontal i de mentó
 O32.4 Assistència materna per cap alt a terme
  Assistència materna per incapacitat del cap per a entrar a la zona superior de la pelvis
 O32.6 Assistència materna per presentació composta
 O32.8 Assistència materna per altres presentacions fetals anòmales

  Assistència materna per presentació podàlica
Assistència materna per natja incompleta

 O32.9 Assistència materna per presentació fetal anòmala no especificada
O33 Assistència materna per desproporció

 Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d'observació, hospitalització o altres tipus d'assistència
obstètrica per a la mare, o com a motiu de cesària abans de l'inici del treball de part

 Exclou 1: desproporció amb obstrucció del part (O65-O66)
 O33.0 Assistència materna per desproporció causada per deformitat dels ossos pelvians materns
  Assistència materna per desproporció causada per deformitat pelviana que causa desproporció NE
 O33.1 Assistència materna per desproporció causada per pelvis uniformement reduïda
  Assistència materna per desproporció causada per pelvis estreta NE que causa desproporció
 O33.2 Assistència materna per desproporció causada per estenosi de la zona superior de la pelvis

  Assistència materna per desproporció causada per estenosi de la zona superior (pelvis) que causa
desproporció

 O33.3 Assistència materna per desproporció causada per estenosi de la zona inferior de la pelvis

  Assistència materna per desproporció causada per estenosi de la zona mitjana (pelvis)
Assistència materna per desproporció causada per estenosi de la zona inferior (pelvis)

  

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi O33.3. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les
opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica
el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la
categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar el codi O33.3 amb un setè
caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5

  9 - altres fetus

 O33.4 Assistència materna per desproporció d'origen mixt matern i fetal

  

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi O33.4. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les
opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica
el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la
categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar el codi O33.4 amb un setè
caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5
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  9 - altres fetus

 O33.5 Assistència materna per desproporció causada per fetus anormalment gros

  Assistència materna per desproporció d'origen fetal amb fetus format normalment
Assistència materna per desproporció fetal NE

  

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi O33.5. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les
opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica
el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la
categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar el codi O33.5 amb un setè
caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5

  9 - altres fetus

 O33.6 Assistència materna per desproporció causada per fetus hidrocefàlic

  

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi O33.6. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les
opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica
el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la
categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar el codi O33.6 amb un setè
caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5

  9 - altres fetus

 O33.7 Assistència materna per desproporció causada per altres deformitats fetals

  

Assistència materna per desproporció causada per ascites fetal
Assistència materna per desproporció causada per tumor fetal
Assistència materna per desproporció causada per teratoma fetal sacre
Assistència materna per desproporció causada per meningomielocele fetal
Assistència materna per desproporció causada per hidropesia fetal
Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter al codi O33.7. El setè caràcter 0 és per a
gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter
són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu també el
codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar el codi O33.7 amb un setè
caràcter de l'1 al 9.
0 - no aplicable o no especificat
1 - fetus 1
2 - fetus 2
3 - fetus 3
4 - fetus 4
5 - fetus 5
9 - altres fetus

  Exclou 1: obstrucció del part causada per altres deformitats fetals (O66.3)
 O33.8 Assistència materna per desproporció d'un altre origen
 O33.9 Assistència materna per desproporció no especificada

  Assistència materna per desproporció cefalopelviana NE
Assistència materna per desproporció fetopelviana NE
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O34 Assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians

 Inclou: les afeccions enumerades com a motiu d'hospitalització o altres tipus d'assistència obstètrica per a
la mare, o com a motiu de cesària abans de l'inici del treball de part

 Codifiqueu
primer:

qualsevol obstrucció del part associada (O65.5)

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a afecció específica

 O34.0 Assistència materna per malformació congènita de l'úter

  Assistència materna per úter bicorne
Assistència materna per úter doble

  O34.00 Assistència materna per malformació congènita de l'úter no especificada, trimestre
no especificat

  O34.01 Assistència materna per malformació congènita de l'úter no especificada, primer
trimestre

  O34.02 Assistència materna per malformació congènita de l'úter no especificada, segon
trimestre

  O34.03 Assistència materna per malformació congènita de l'úter no especificada, tercer
trimestre

 O34.1 Assistència materna per tumor benigne del cos uterí

  Exclou 2: assistència materna per neoplàsia maligna d'úter (O9A.1-)
assistència materna per tumor benigne del coll uterí (O34.4-)

  O34.10 Assistència materna per tumor benigne del cos uterí, trimestre no especificat
  O34.11 Assistència materna per tumor benigne del cos uterí, primer trimestre
  O34.12 Assistència materna per tumor benigne del cos uterí, segon trimestre
  O34.13 Assistència materna per tumor benigne del cos uterí, tercer trimestre
 O34.2 Assistència materna causada per cicatriu uterina de cirurgia prèvia
  O34.21 Assistència materna causada per cicatriu de part previ amb cesària

   O34.211 Assistència materna causada per cicatriu transversal baixa de part
previ amb cesària

   O34.212 Assistència materna causada per cicatriu vertical de part previ amb
cesària

    Assistència materna causada per cicatriu clàssica de part previ amb cesària

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

    Incisió de T mitjana transversal

   O34.219 Assistència materna causada per cicatriu de tipus no especificat de
part previ amb cesària

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

  O34.29 Assistència materna causada per cicatriu uterina d'una altra cirurgia prèvia
   Assistència materna causada per cicatriu uterina d'una altra incisió uterina transmural
 O34.3 Assistència materna per incompetència cervical

  Assistència materna per cerclatge amb incompetència cervical o sense
Assistència materna per sutura de Shirodkar amb incompetència cervical o sense

  O34.30 Assistència materna per incompetència cervical, trimestre no especificat
  O34.31 Assistència materna per incompetència cervical, primer trimestre
  O34.32 Assistència materna per incompetència cervical, segon trimestre
  O34.33 Assistència materna per incompetència cervical, tercer trimestre
 O34.4 Assistència materna per altres anomalies de coll uterí
  O34.40 Assistència materna per altres anomalies de coll uterí, trimestre no especificat
  O34.41 Assistència materna per altres anomalies de coll uterí, primer trimestre
  O34.42 Assistència materna per altres anomalies de coll uterí, segon trimestre
  O34.43 Assistència materna per altres anomalies de coll uterí, tercer trimestre
 O34.5 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid
  O34.51 Assistència materna per incarceració d'úter gràvid
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   O34.511 Assistència materna per incarceració d'úter gràvid, primer trimestre
   O34.512 Assistència materna per incarceració d'úter gràvid, segon trimestre
   O34.513 Assistència materna per incarceració d'úter gràvid, tercer trimestre

   O34.519 Assistència materna per incarceració d'úter gràvid, trimestre no
especificat

  O34.52 Assistència materna per prolapse d'úter gràvid
   O34.521 Assistència materna per prolapse d'úter gràvid, primer trimestre
   O34.522 Assistència materna per prolapse d'úter gràvid, segon trimestre
   O34.523 Assistència materna per prolapse d'úter gràvid, tercer trimestre
   O34.529 Assistència materna per prolapse d'úter gràvid, trimestre no especificat
  O34.53 Assistència materna per retroversió d'úter gràvid
   O34.531 Assistència materna per retroversió d'úter gràvid, primer trimestre
   O34.532 Assistència materna per retroversió d'úter gràvid, segon trimestre
   O34.533 Assistència materna per retroversió d'úter gràvid, tercer trimestre

   O34.539 Assistència materna per retroversió d'úter gràvid, trimestre no
especificat

  O34.59 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid
   O34.591 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid, primer trimestre
   O34.592 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid, segon trimestre
   O34.593 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid, tercer trimestre

   O34.599 Assistència materna per altres anomalies d'úter gràvid, trimestre no
especificat

 O34.6 Assistència materna per anomalia de vagina
  Exclou 2: assistència materna per varices vaginals en l'embaràs (O22.1-)
  O34.60 Assistència materna per anomalia de vagina, trimestre no especificat
  O34.61 Assistència materna per anomalia de vagina, primer trimestre
  O34.62 Assistència materna per anomalia de vagina, segon trimestre
  O34.63 Assistència materna per anomalia de vagina, tercer trimestre
 O34.7 Assistència materna per anomalia de vulva i perineu
  Exclou 2: assistència materna per varices perineals i vulvars en l'embaràs (O22.1-)
  O34.70 Assistència materna per anomalia de vulva i perineu, trimestre no especificat
  O34.71 Assistència materna per anomalia de vulva i perineu, primer trimestre
  O34.72 Assistència materna per anomalia de vulva i perineu, segon trimestre
  O34.73 Assistència materna per anomalia de vulva i perineu, tercer trimestre
 O34.8 Assistència materna per altres anomalies d'òrgans pelvians

  O34.80 Assistència materna per altres anomalies d'òrgans pelvians, trimestre no
especificat

  O34.81 Assistència materna per altres anomalies d'òrgans pelvians, primer trimestre
  O34.82 Assistència materna per altres anomalies d'òrgans pelvians, segon trimestre
  O34.83 Assistència materna per altres anomalies d'òrgans pelvians, tercer trimestre
 O34.9 Assistència materna per anomalia d'òrgan pelvià no especificat

  O34.90 Assistència materna per anomalia d'òrgan pelvià no especificat, trimestre no
especificat

  O34.91 Assistència materna per anomalia d'òrgan pelvià no especificat, primer trimestre
  O34.92 Assistència materna per anomalia d'òrgan pelvià no especificat, segon trimestre
  O34.93 Assistència materna per anomalia d'òrgan pelvià no especificat, tercer trimestre
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O35 Assistència materna per anomalia i dany fetals coneguts o sospitats

 Inclou: les afeccions fetals enumerades com a motiu d'hospitalització o altres tipus d'assistència obstètrica
per a la mare, o com a motiu d'interrupció de l'embaràs

 Codifiqueu
també:

qualsevol afecció materna associada

 Exclou 1: assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades (Z03.7-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O35. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O35 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O35.0 Assistència materna per malformació del sistema nerviós central del fetus (sospitada)

  
Assistència materna per anencefàlia fetal
Assistència materna per hidrocefàlia fetal
Assistència materna per espina bífida fetal

  Exclou 2: anomalia cromosòmica del fetus (O35.1)
 O35.1 Assistència materna per anomalia cromosòmica del fetus (sospitada)
 O35.2 Assistència materna per malaltia hereditària del fetus (sospitada)
  Exclou 2: anomalia cromosòmica del fetus (O35.1)
 O35.3 Assistència materna per dany (sospitat) del fetus per malaltia vírica de la mare

  Assistència materna per dany del fetus causat per infecció per citomegalovirus materna
Assistència materna per dany del fetus causat per rubèola materna

 O35.4 Assistència materna per dany (sospitat) del fetus causat per l'alcohol
 O35.5 Assistència materna per dany (sospitat) del fetus causat per drogues
  Assistència materna per dany del fetus causat per drogoaddicció
 O35.6 Assistència materna per dany (sospitat) del fetus causat per radiació
 O35.7 Assistència materna per dany (sospitat) del fetus causat per altres procediments mèdics

  

Assistència materna per dany del fetus causat per amniocentesi
Assistència materna per dany del fetus causat per biòpsia
Assistència materna per dany del fetus causat per proves hematològiques
Assistència materna per dany del fetus causat per dispositiu contraceptiu intrauterí
Assistència materna per dany del fetus causat per cirurgia intrauterina

 O35.8 Assistència materna per altres anomalies i danys fetals (sospitats)

  Assistència materna per dany del fetus causat per listeriosi materna
Assistència materna per dany del fetus causat per toxoplasmosi materna

 O35.9 Assistència materna per altres anomalies i danys fetals (sospitats) no especificats
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O36 Assistència materna per altres problemes fetals

 Inclou: les afeccions fetals enumerades com a motiu d'hospitalització o altres tipus d'assistència obstètrica
per a la mare, o com a motiu d'interrupció de l'embaràs

 Exclou 1: assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades (Z03.7-)
síndromes de transfusió placentària (O43.0-)

 Exclou 2: treball de part i part complicats per sofriment fetal (O77.-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O36. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O36 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O36.0 Assistència materna per isoimmunització rhesus
  Assistència materna per incompatibilitat d'Rh (amb hidropesia fetal)
  O36.01 Assistència materna per anticossos anti-D [Rh]
   O36.011 Assistència materna per anticossos anti-D [Rh], primer trimestre
   O36.012 Assistència materna per anticossos anti-D [Rh], segon trimestre
   O36.013 Assistència materna per anticossos anti-D [Rh], tercer trimestre
   O36.019 Assistència materna per anticossos anti-D [Rh], trimestre no especificat
  O36.09 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització rhesus

   O36.091 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització rhesus, primer
trimestre

   O36.092 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització rhesus, segon
trimestre

   O36.093 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització rhesus, tercer
trimestre

   O36.099 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització rhesus,
trimestre no especificat

 O36.1 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització
  Assistència materna per isoimmunització AB0
  O36.11 Assistència materna per sensibilització anti-A
   Assistència materna per isoimmunització NE (amb hidropesia fetal)
   O36.111 Assistència materna per sensibilització anti-A, primer trimestre
   O36.112 Assistència materna per sensibilització anti-A, segon trimestre
   O36.113 Assistència materna per sensibilització anti-A, tercer trimestre
   O36.119 Assistència materna per sensibilització anti-A, trimestre no especificat
  O36.19 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització
   Assistència materna per sensibilització anti-B

   O36.191 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització, primer
trimestre

   O36.192 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització, segon trimestre
   O36.193 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització, tercer trimestre

   O36.199 Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització, trimestre no
especificat

 O36.2 Assistència materna per hidropesia fetal

  Assistència materna per hidropesia fetal NE
Assistència materna per hidropesia fetal no associada a isoimmunització
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  Exclou 1: hidropesia fetal associada a isoimmunització AB0 (O36.1-)
hidropesia fetal associada a isoimmunització rhesus (O36.0-)

  O36.20 Assistència materna per hidropesia fetal, trimestre no especificat
  O36.21 Assistència materna per hidropesia fetal, primer trimestre
  O36.22 Assistència materna per hidropesia fetal, segon trimestre
  O36.23 Assistència materna per hidropesia fetal, tercer trimestre
 O36.4 Assistència materna per mort intrauterina

  

Assistència materna per mort fetal intrauterina NE
Assistència materna per mort fetal intrauterina després de complir-se 20 setmanes de gestació
Assistència materna per mort fetal tardana
Assistència materna per part fracassat

  Exclou 1: avortament diferit (O02.1)
nadó nascut mort (P95)

 O36.5 Assistència materna per creixement deficient del fetus conegut o sospitat
  O36.51 Assistència materna per insuficiència placentària coneguda o sospitada

   O36.511 Assistència materna per insuficiència placentària coneguda o
sospitada, primer trimestre

   O36.512 Assistència materna per insuficiència placentària coneguda o
sospitada, segon trimestre

   O36.513 Assistència materna per insuficiència placentària coneguda o
sospitada, tercer trimestre

   O36.519 Assistència materna per insuficiència placentària coneguda o
sospitada, trimestre no especificat

  O36.59 Assistència materna per altres tipus de creixement deficient del fetus coneguts o
sospitats

   
Assistència materna per falta de pes en relació amb l'edat gestacional coneguda o
sospitada NE
Assistència materna per fetus petit en relació amb l'edat gestacional conegut o sospitat NE

   O36.591 Assistència materna per altres tipus de creixement deficient del fetus
coneguts o sospitats, primer trimestre

   O36.592 Assistència materna per altres tipus de creixement deficient del fetus
coneguts o sospitats, segon trimestre

   O36.593 Assistència materna per altres tipus de creixement deficient del fetus
coneguts o sospitats, tercer trimestre

   O36.599 Assistència materna per altres tipus de creixement deficient del fetus
coneguts o sospitats, trimestre no especificat

 O36.6 Assistència materna per creixement excessiu del fetus conegut o sospitat
  Assistència materna per fetus gran en relació amb l'edat gestacional conegut o sospitat
  O36.60 Assistència materna per creixement excessiu del fetus, trimestre no especificat
  O36.61 Assistència materna per creixement excessiu del fetus, primer trimestre
  O36.62 Assistència materna per creixement excessiu del fetus, segon trimestre
  O36.63 Assistència materna per creixement excessiu del fetus, tercer trimestre
 O36.7 Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal

  O36.70 Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal, trimestre no
especificat

  O36.71 Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal, primer trimestre
  O36.72 Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal, segon trimestre
  O36.73 Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal, tercer trimestre
 O36.8 Assistència materna per altres problemes fetals especificats
  O36.80 Embaràs amb viabilitat fetal no concloent
   Assistència per a determinar la viabilitat fetal de l'embaràs
  O36.81 Moviments fetals disminuïts
   O36.812 Moviments fetals disminuïts, segon trimestre
   O36.813 Moviments fetals disminuïts, tercer trimestre
   O36.819 Moviments fetals disminuïts, trimestre no especificat
  O36.82 Anèmia i trombocitopènia fetals
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   O36.821 Anèmia i trombocitopènia fetals, primer trimestre
   O36.822 Anèmia i trombocitopènia fetals, segon trimestre
   O36.823 Anèmia i trombocitopènia fetals, tercer trimestre
   O36.829 Anèmia i trombocitopènia fetals, trimestre no especificat
  O36.83 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs fetals

   

Assistència materna per bradicàrdia fetal
Assistència materna per variabilitat anòmala de la freqüència cardíaca fetal
Assistència materna per tons cardíacs fetals deprimits
Assistència materna per taquicàrdia fetal
Assistència materna per ritme o freqüència cardíacs fetals inquietants
Assistència materna per irregularitat de la freqüència cardíaca fetal
Assistència materna per desacceleració de la freqüència cardíaca fetal

   O36.831 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs
fetals, primer trimestre

   O36.832 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs
fetals, segon trimestre

   O36.833 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs
fetals, tercer trimestre

   O36.839 Assistència materna per anomalies del ritme o freqüència cardíacs
fetals, trimestre no especificat

  O36.89 Assistència materna per altres problemes fetals especificats

   O36.891 Assistència materna per altres problemes fetals especificats, primer
trimestre

   O36.892 Assistència materna per altres problemes fetals especificats, segon
trimestre

   O36.893 Assistència materna per altres problemes fetals especificats, tercer
trimestre

   O36.899 Assistència materna per altres problemes fetals especificats, trimestre
no especificat

 O36.9 Assistència materna per problema fetal no especificat
  O36.90 Assistència materna per problema fetal no especificat, trimestre no especificat
  O36.91 Assistència materna per problema fetal no especificat, primer trimestre
  O36.92 Assistència materna per problema fetal no especificat, segon trimestre
  O36.93 Assistència materna per problema fetal no especificat, tercer trimestre
O40 Polihidramni
 Inclou: hidramni

 Exclou 1: assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades (Z03.7-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O40. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O40 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O40.1 Polihidramni, primer trimestre
 O40.2 Polihidramni, segon trimestre
 O40.3 Polihidramni, tercer trimestre
 O40.9 Polihidramni, trimestre no especificat
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O41 Altres trastorns del líquid àmnic i les membranes àmniques
 Exclou 1: assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades (Z03.7-)

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O41. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O41 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O41.0 Oligohidramni
  Oligohidramni sense ruptura de membranes
  O41.00 Oligohidramni, trimestre no especificat
  O41.01 Oligohidramni, primer trimestre
  O41.02 Oligohidramni, segon trimestre
  O41.03 Oligohidramni, tercer trimestre
 O41.1 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques
  O41.10 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques no especificada

   O41.101 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques no especificada,
primer trimestre

   O41.102 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques no especificada,
segon trimestre

   O41.103 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques no especificada,
tercer trimestre

   O41.109 Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques no especificada,
trimestre no especificat

  O41.12 Corioamnionitis
   O41.121 Corioamnionitis, primer trimestre
   O41.122 Corioamnionitis, segon trimestre
   O41.123 Corioamnionitis, tercer trimestre
   O41.129 Corioamnionitis, trimestre no especificat
  O41.14 Placentitis
   O41.141 Placentitis, primer trimestre
   O41.142 Placentitis, segon trimestre
   O41.143 Placentitis, tercer trimestre
   O41.149 Placentitis, trimestre no especificat
 O41.8 Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes àmniques
  O41.8X Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes àmniques

   O41.8X1 Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes
àmniques, primer trimestre

   O41.8X2 Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes
àmniques, segon trimestre

   O41.8X3 Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes
àmniques, tercer trimestre

   O41.8X9 Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes
àmniques, trimestre no especificat

 O41.9 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat

  O41.90 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat, trimestre no
especificat

  O41.91 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat, primer trimestre
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  O41.92 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat, segon trimestre
  O41.93 Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat, tercer trimestre
O42 Ruptura prematura de membranes

 O42.0 Ruptura prematura de membranes, inici del treball de part durant les 24 hores següents a la
ruptura

  O42.00 Ruptura prematura de membranes, inici del treball de part durant les 24 hores
següents a la ruptura, setmanes de gestació no especificades

  O42.01 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de part durant
les 24 hores següents a la ruptura

   Ruptura prematura de membranes abans de 37 setmanes completes de gestació

   O42.011 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part durant les 24 hores següents a la ruptura, primer trimestre

   O42.012 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part durant les 24 hores següents a la ruptura, segon trimestre

   O42.013 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part durant les 24 hores següents a la ruptura, tercer trimestre

   O42.019 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part durant les 24 hores següents a la ruptura, trimestre no especificat

  O42.02 Ruptura prematura de membranes en part a terme, inici del treball de part durant les
24 hores següents a la ruptura

   Ruptura prematura de membranes durant o després de 37 setmanes completes de
gestació, inici del treball de part durant les 24 hores següents a la ruptura

 O42.1 Ruptura prematura de membranes, inici del treball de part més de 24 hores després de la
ruptura

  O42.10 Ruptura prematura de membranes, inici del treball de part més de 24 hores després
de la ruptura, setmanes de gestació no especificades

  O42.11 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de part més de
24 hores després de la ruptura

   Ruptura prematura de membranes abans de 37 setmanes completes de gestació

   O42.111 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part més de 24 hores després de la ruptura, primer trimestre

   O42.112 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part més de 24 hores després de la ruptura, segon trimestre

   O42.113 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part més de 24 hores després de la ruptura, tercer trimestre

   O42.119 Ruptura prematura de membranes en part preterme, inici del treball de
part més de 24 hores després de la ruptura, trimestre no especificat

  O42.12 Ruptura prematura de membranes en part a terme, inici del treball de part més de 24
hores després de la ruptura

   Ruptura prematura de membranes durant o després de 37 setmanes completes de
gestació, inici del treball de part més de 24 hores després de la ruptura

 O42.9 Ruptura prematura de membranes, temps entre la ruptura i l'inici del treball de part no
especificat

  O42.90 Ruptura prematura de membranes, temps entre la ruptura i l'inici del treball de part
no especificat, setmanes de gestació no especificades

  O42.91 Ruptura prematura de membranes en part preterme, temps entre la ruptura i l'inici
del treball de part no especificat

   Ruptura prematura de membranes abans de 37 setmanes completes de gestació

   O42.911 Ruptura prematura de membranes en part preterme, temps entre la
ruptura i l'inici del treball de part no especificat, primer trimestre

   O42.912 Ruptura prematura de membranes en part preterme, temps entre la
ruptura i l'inici del treball de part no especificat, segon trimestre

   O42.913 Ruptura prematura de membranes en part preterme, temps entre la
ruptura i l'inici del treball de part no especificat, tercer trimestre

   O42.919 Ruptura prematura de membranes en part preterme, temps entre la
ruptura i l'inici del treball de part no especificat, trimestre no especificat
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  O42.92 Ruptura prematura de membranes en part a terme, temps entre la ruptura i l'inici del
treball de part no especificat

   Ruptura prematura de membranes durant o després de 37 setmanes completes de
gestació, temps entre la ruptura i l'inici del treball de part no especificat

O43 Trastorns de la placenta

 

Exclou 2: assistència materna per creixement deficient del fetus causat per insuficiència placentària
(O36.5-)
despreniment prematur de placenta [abrupció de placenta] (O45.-)
placenta prèvia (O44.-)
placentitis (O41.14-)
pòlip placentari (O90.89)

 O43.0 Síndromes de transfusió placentària
  O43.01 Síndrome de transfusió placentària fetomaternal
   Síndrome de transfusió placentària maternofetal
   O43.011 Síndrome de transfusió placentària fetomaternal, primer trimestre
   O43.012 Síndrome de transfusió placentària fetomaternal, segon trimestre
   O43.013 Síndrome de transfusió placentària fetomaternal, tercer trimestre

   O43.019 Síndrome de transfusió placentària fetomaternal, trimestre no
especificat

  O43.02 Síndrome de transfusió placentària de fetus a fetus
   O43.021 Síndrome de transfusió placentària de fetus a fetus, primer trimestre
   O43.022 Síndrome de transfusió placentària de fetus a fetus, segon trimestre
   O43.023 Síndrome de transfusió placentària de fetus a fetus, tercer trimestre

   O43.029 Síndrome de transfusió placentària de fetus a fetus, trimestre no
especificat

 O43.1 Malformació de placenta
  O43.10 Malformació de placenta no especificada
   Placenta anòmala NE
   O43.101 Malformació de placenta no especificada, primer trimestre
   O43.102 Malformació de placenta no especificada, segon trimestre
   O43.103 Malformació de placenta no especificada, tercer trimestre
   O43.109 Malformació de placenta no especificada, trimestre no especificat
  O43.11 Placenta circumval·lada
   O43.111 Placenta circumval·lada, primer trimestre
   O43.112 Placenta circumval·lada, segon trimestre
   O43.113 Placenta circumval·lada, tercer trimestre
   O43.119 Placenta circumval·lada, trimestre no especificat
  O43.12 Inserció velamentosa de cordó umbilical
   O43.121 Inserció velamentosa de cordó umbilical, primer trimestre
   O43.122 Inserció velamentosa de cordó umbilical, segon trimestre
   O43.123 Inserció velamentosa de cordó umbilical, tercer trimestre
   O43.129 Inserció velamentosa de cordó umbilical, trimestre no especificat
  O43.19 Altres tipus de malformació de placenta
   O43.191 Altres tipus de malformació de placenta, primer trimestre
   O43.192 Altres tipus de malformació de placenta, segon trimestre
   O43.193 Altres tipus de malformació de placenta, tercer trimestre
   O43.199 Altres tipus de malformació de placenta, trimestre no especificat
 O43.2 Placenta adherent

  Codifiqueu
també:

l'hemorràgia postpart del tercer període associada, si escau (O72.0)

  Exclou 1: placenta retinguda (O73.-)
  O43.21 Placenta accreta
   O43.211 Placenta accreta, primer trimestre
   O43.212 Placenta accreta, segon trimestre
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   O43.213 Placenta accreta, tercer trimestre
   O43.219 Placenta accreta, trimestre no especificat
  O43.22 Placenta increta
   O43.221 Placenta increta, primer trimestre
   O43.222 Placenta increta, segon trimestre
   O43.223 Placenta increta, tercer trimestre
   O43.229 Placenta increta, trimestre no especificat
  O43.23 Placenta percreta
   O43.231 Placenta percreta, primer trimestre
   O43.232 Placenta percreta, segon trimestre
   O43.233 Placenta percreta, tercer trimestre
   O43.239 Placenta percreta, trimestre no especificat
 O43.8 Altres trastorns de placenta
  O43.81 Infart placentari
   O43.811 Infart placentari, primer trimestre
   O43.812 Infart placentari, segon trimestre
   O43.813 Infart placentari, tercer trimestre
   O43.819 Infart placentari, trimestre no especificat
  O43.89 Altres trastorns de placenta
   Disfunció de placenta
   O43.891 Altres trastorns de placenta, primer trimestre
   O43.892 Altres trastorns de placenta, segon trimestre
   O43.893 Altres trastorns de placenta, tercer trimestre
   O43.899 Altres trastorns de placenta, trimestre no especificat
 O43.9 Trastorn de placenta no especificat
  O43.90 Trastorn de placenta no especificat, trimestre no especificat
  O43.91 Trastorn de placenta no especificat, primer trimestre
  O43.92 Trastorn de placenta no especificat, segon trimestre
  O43.93 Trastorn de placenta no especificat, tercer trimestre
O44 Placenta prèvia
 O44.0 Placenta prèvia completa NE o sense hemorràgia
  Placenta prèvia NE
  O44.00 Placenta prèvia completa NE o sense hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.01 Placenta prèvia completa NE o sense hemorràgia, primer trimestre
  O44.02 Placenta prèvia completa NE o sense hemorràgia, segon trimestre
  O44.03 Placenta prèvia completa NE o sense hemorràgia, tercer trimestre
 O44.1 Placenta prèvia completa amb hemorràgia
  Exclou 1: treball de part i part complicats per hemorràgia de vasos previs (O69.4)
  O44.10 Placenta prèvia completa amb hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.11 Placenta prèvia completa amb hemorràgia, primer trimestre
  O44.12 Placenta prèvia completa amb hemorràgia, segon trimestre
  O44.13 Placenta prèvia completa amb hemorràgia, tercer trimestre
 O44.2 Placenta prèvia parcial sense hemorràgia
  Placenta prèvia marginal NE o sense hemorràgia
  O44.20 Placenta prèvia parcial NE o sense hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.21 Placenta prèvia parcial NE o sense hemorràgia, primer trimestre
  O44.22 Placenta prèvia parcial NE o sense hemorràgia, segon trimestre
  O44.23 Placenta prèvia parcial NE o sense hemorràgia, tercer trimestre
 O44.3 Placenta prèvia parcial amb hemorràgia
  Placenta prèvia marginal amb hemorràgia
  O44.30 Placenta prèvia parcial amb hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.31 Placenta prèvia parcial amb hemorràgia, primer trimestre
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  O44.32 Placenta prèvia parcial amb hemorràgia, segon trimestre
  O44.33 Placenta prèvia parcial amb hemorràgia, tercer trimestre
 O44.4 Implantació baixa de la placenta NE o sense hemorràgia
  Placenta baixa NE o sense hemorràgia
  O44.40 Implantació baixa de la placenta NE o sense hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.41 Implantació baixa de la placenta NE o sense hemorràgia, primer trimestre
  O44.42 Implantació baixa de la placenta NE o sense hemorràgia, segon trimestre
  O44.43 Implantació baixa de la placenta NE o sense hemorràgia, tercer trimestre
 O44.5 Implantació baixa de la placenta amb hemorràgia
  Placenta baixa amb hemorràgia
  O44.50 Implantació baixa de la placenta amb hemorràgia, trimestre no especificat
  O44.51 Implantació baixa de la placenta amb hemorràgia, primer trimestre
  O44.52 Implantació baixa de la placenta amb hemorràgia, segon trimestre
  O44.53 Implantació baixa de la placenta amb hemorràgia, tercer trimestre
O45 Despreniment prematur de placenta [abrupció de placenta]
 O45.0 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació
  O45.00 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació no especificat

   O45.001 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació no
especificat, primer trimestre

   O45.002 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació no
especificat, segon trimestre

   O45.003 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació no
especificat, tercer trimestre

   O45.009 Despreniment prematur de placenta amb defecte de coagulació no
especificat, trimestre no especificat

  O45.01 Despreniment prematur de placenta amb afibrinogenèmia
   Despreniment prematur de placenta amb hipofibrinogenèmia

   O45.011 Despreniment prematur de placenta amb afibrinogenèmia, primer
trimestre

   O45.012 Despreniment prematur de placenta amb afibrinogenèmia, segon
trimestre

   O45.013 Despreniment prematur de placenta amb afibrinogenèmia, tercer
trimestre

   O45.019 Despreniment prematur de placenta amb afibrinogenèmia, trimestre no
especificat

  O45.02 Despreniment prematur de placenta amb coagulació intravascular disseminada

   O45.021 Despreniment prematur de placenta amb coagulació intravascular
disseminada, primer trimestre

   O45.022 Despreniment prematur de placenta amb coagulació intravascular
disseminada, segon trimestre

   O45.023 Despreniment prematur de placenta amb coagulació intravascular
disseminada, tercer trimestre

   O45.029 Despreniment prematur de placenta amb coagulació intravascular
disseminada, trimestre no especificat

  O45.09 Despreniment prematur de placenta amb altres defectes de coagulació

   O45.091 Despreniment prematur de placenta amb altres defectes de coagulació,
primer trimestre

   O45.092 Despreniment prematur de placenta amb altres defectes de coagulació,
segon trimestre

   O45.093 Despreniment prematur de placenta amb altres defectes de coagulació,
tercer trimestre

   O45.099 Despreniment prematur de placenta amb altres defectes de coagulació,
trimestre no especificat

 O45.8 Altres tipus de despreniment prematur de placenta
  O45.8X Altres tipus de despreniment prematur de placenta
   O45.8X1 Altres tipus de despreniment prematur de placenta, primer trimestre

820



   O45.8X2 Altres tipus de despreniment prematur de placenta, segon trimestre
   O45.8X3 Altres tipus de despreniment prematur de placenta, tercer trimestre

   O45.8X9 Altres tipus de despreniment prematur de placenta, trimestre no
especificat

 O45.9 Despreniment prematur de placenta no especificat
  Abrupció de placenta NE
  O45.90 Despreniment prematur de placenta no especificat, trimestre no especificat
  O45.91 Despreniment prematur de placenta no especificat, primer trimestre
  O45.92 Despreniment prematur de placenta no especificat, segon trimestre
  O45.93 Despreniment prematur de placenta no especificat, tercer trimestre
O46 Hemorràgia prepart no classificada a cap altre lloc

 

Exclou 1: despreniment prematur de placenta [abrupció de placenta] (O45.-)
hemorràgia al començament de l'embaràs (O20.-)
hemorràgia intrapart NCAL (O67.-)
placenta prèvia (O44.-)

 O46.0 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació
  O46.00 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació no especificat

   O46.001 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació no especificat, primer
trimestre

   O46.002 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació no especificat, segon
trimestre

   O46.003 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació no especificat, tercer
trimestre

   O46.009 Hemorràgia prepart amb defecte de coagulació no especificat, trimestre
no especificat

  O46.01 Hemorràgia prepart amb afibrinogenèmia
   Hemorràgia prepart amb hipofibrinogenèmia
   O46.011 Hemorràgia prepart amb afibrinogenèmia, primer trimestre
   O46.012 Hemorràgia prepart amb afibrinogenèmia, segon trimestre
   O46.013 Hemorràgia prepart amb afibrinogenèmia, tercer trimestre
   O46.019 Hemorràgia prepart amb afibrinogenèmia, trimestre no especificat
  O46.02 Hemorràgia prepart amb coagulació intravascular disseminada

   O46.021 Hemorràgia prepart amb coagulació intravascular disseminada, primer
trimestre

   O46.022 Hemorràgia prepart amb coagulació intravascular disseminada, segon
trimestre

   O46.023 Hemorràgia prepart amb coagulació intravascular disseminada, tercer
trimestre

   O46.029 Hemorràgia prepart amb coagulació intravascular disseminada,
trimestre no especificat

  O46.09 Hemorràgia prepart amb altres defectes de coagulació
   O46.091 Hemorràgia prepart amb altres defectes de coagulació, primer trimestre
   O46.092 Hemorràgia prepart amb altres defectes de coagulació, segon trimestre
   O46.093 Hemorràgia prepart amb altres defectes de coagulació, tercer trimestre

   O46.099 Hemorràgia prepart amb altres defectes de coagulació, trimestre no
especificat

 O46.8 Altres tipus d'hemorràgia prepart
  O46.8X Altres tipus d'hemorràgia prepart
   O46.8X1 Altres tipus d'hemorràgia prepart, primer trimestre
   O46.8X2 Altres tipus d'hemorràgia prepart, segon trimestre
   O46.8X3 Altres tipus d'hemorràgia prepart, tercer trimestre
   O46.8X9 Altres tipus d'hemorràgia prepart, trimestre no especificat
 O46.9 Hemorràgia prepart no especificada
  O46.90 Hemorràgia prepart no especificada, trimestre no especificat
  O46.91 Hemorràgia prepart no especificada, primer trimestre
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  O46.92 Hemorràgia prepart no especificada, segon trimestre
  O46.93 Hemorràgia prepart no especificada, tercer trimestre
O47 Part fals

 Inclou: amenaça de part
contraccions de Braxton Hicks

 Exclou 1: treball de part preterme (O60.-)
 O47.0 Part fals abans de 37 setmanes completes de gestació
  O47.00 Part fals abans de 37 setmanes completes de gestació, trimestre no especificat
  O47.02 Part fals abans de 37 setmanes completes de gestació, segon trimestre
  O47.03 Part fals abans de 37 setmanes completes de gestació, tercer trimestre
 O47.1 Part fals durant o després de 37 setmanes completes de gestació
 O47.9 Part fals no especificat
O48 Embaràs prolongat
 O48.0 Embaràs postterme
  Embaràs de més de 40 setmanes completes fins a 42 setmanes completes de gestació
 O48.1 Embaràs prolongat
  Embaràs de més de 42 setmanes completes de gestació
Complicacions del treball de part i el part (O60-O77)
O60 Treball de part preterme
 Inclou: inici (espontani) del treball de part abans de 37 setmanes completes de gestació

 Exclou 1: amenaça de part NE (O47.0-)
part fals (O47.0-)

 O60.0 Treball de part preterme sense part
  O60.00 Treball de part preterme sense part, trimestre no especificat
  O60.02 Treball de part preterme sense part, segon trimestre
  O60.03 Treball de part preterme sense part, tercer trimestre
 O60.1 Treball de part preterme amb part preterme

  

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter de cada codi de la
subcategoria O60.1. El setè caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què
no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a
identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu
també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar
un codi de la subcategoria O60.1 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5

  9 - altres fetus

  O60.10 Treball de part preterme amb part preterme, trimestre no especificat
   Treball de part preterme amb part NE

  O60.12 Treball de part preterme en el segon trimestre amb part preterme en el segon
trimestre

  O60.13 Treball de part preterme en el segon trimestre amb part preterme en el tercer
trimestre

  O60.14 Treball de part preterme en el tercer trimestre amb part preterme en el tercer
trimestre

 O60.2 Part a terme amb treball de part preterme
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Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter de cada codi de la
subcategoria O60.2. El setè caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què
no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1 al 9 per al setè caràcter són per a
identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de gestació múltiple. Assigneu
també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a l'hora d'assignar
un codi de la subcategoria O60.2 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

  0 - no aplicable o no especificat

  1 - fetus 1

  2 - fetus 2

  3 - fetus 3

  4 - fetus 4

  5 - fetus 5

  9 - altres fetus

  O60.20 Part a terme amb treball de part preterme, trimestre no especificat
  O60.22 Part a terme amb treball de part preterme, segon trimestre
  O60.23 Part a terme amb treball de part preterme, tercer trimestre
O61 Inducció fallida de treball de part
 O61.0 Inducció mèdica fallida de treball de part

  Inducció fallida (de treball de part) per oxitocina
Inducció fallida (de treball de part) per prostaglandines

 O61.1 Inducció instrumental fallida de treball de part

  Inducció mecànica fallida (del treball de part)
Inducció quirúrgica fallida (del treball de part)

 O61.8 Altres tipus d'inducció fallida de treball de part
 O61.9 Inducció fallida de treball de part no especificada
O62 Anomalies de les contraccions uterines
 O62.0 Contraccions primàries insuficients

  
Fallida de la dilatació cervical
Disfunció uterina hipotònica primària
Inèrcia uterina durant la fase latent del part

 O62.1 Inèrcia uterina secundària

  Aturada de la fase activa del part
Disfunció uterina hipotònica secundària

 O62.2 Altres tipus d'inèrcia uterina

  

Atonia uterina sense hemorràgia
Atonia uterina NE
Dinàmica uterina intermitent
Disfunció uterina hipotònica NE
Dinàmica uterina irregular
Contraccions dèbils
Marxa lenta de la fase activa del part
Inèrcia uterina NE

  Exclou 1: atonia uterina amb hemorràgia (postpart) (O72.1)
atonia uterina postpart sense hemorràgia (O75.89)

 O62.3 Part precipitat
 O62.4 Contraccions uterines hipertòniques, incoordinades i prolongades

  

Espasme cervical
Distòcia de l'anell de constricció
Treball de part incoordinat
Contracció de l'úter en rellotge d'arena
Disfunció uterina hipertònica
Incoordinació de l'acció uterina
Contraccions tetàniques
Distòcia uterina NE
Espasme uterí

  Exclou 1: distòcia (fetal) (materna) NE (O66.9)
 O62.8 Altres tipus d'anomalia de les contraccions uterines
 O62.9 Anomalia de les contraccions uterines no especificada
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O63 Part prolongat
 O63.0 Primer període (dilatació) prolongat (del part)
 O63.1 Segon període (expulsiu) prolongat (del part)
 O63.2 Part retardat del segon bessó, el trigemin, etc.
 O63.9 Part prolongat no especificat
  Part prolongat NE
O64 Obstrucció del part causada per situació i presentació anòmales del fetus

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O64. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O64 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O64.0 Obstrucció del part causada per rotació incompleta del cap fetal

  

Aturada transversa profunda
Obstrucció del part causada per posició occipitoilíaca persistent
Obstrucció del part causada per posició occipitoposterior persistent
Obstrucció del part causada per posició occipitosacra persistent
Obstrucció del part causada per posició occipitotransversa persistent

 O64.1 Obstrucció del part causada per presentació de natges

  
Obstrucció del part causada per presentació de glutis
Obstrucció del part causada per presentació completa de natges
Obstrucció del part causada per presentació franca de natges

 O64.2 Obstrucció del part causada per presentació de cara
  Obstrucció del part causada per presentació de mentó
 O64.3 Obstrucció del part causada per presentació frontal
 O64.4 Obstrucció del part causada per presentació d'espatlla
  Prolapse del braç

  Exclou 1: distòcia d'espatlla (O66.0)
espatlles impactades (O66.0)

 O64.5 Obstrucció del part causada per presentació composta
 O64.8 Obstrucció del part causada per altres situacions i presentacions anòmales

  Obstrucció del part causada per presentació podàlica
Obstrucció del part causada per presentació incompleta de natges

 O64.9 Obstrucció del part causada per situació i presentació anòmales no especificades
O65 Obstrucció del part causada per anomalia pelviana materna
 O65.0 Obstrucció del part causada per deformitat pelviana
 O65.1 Obstrucció del part causada per pelvis uniformement reduïda
 O65.2 Obstrucció del part causada per estenosi de la zona superior de la pelvis
 O65.3 Obstrucció del part causada per estenosi de la zona inferior i mitjana de la pelvis
 O65.4 Obstrucció del part causada per desproporció fetopelviana no especificada
  Exclou 1: distòcia causada per anomalia del fetus (O66.2-O66.3)
 O65.5 Obstrucció del part causada per anomalia dels òrgans pelvians materns
  Obstrucció del part causada per les afeccions enumerades a O34.-

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar anomalies dels òrgans pelvians (O34.-)

 O65.8 Obstrucció del part causada per altres anomalies pelvianes maternes
 O65.9 Obstrucció del part causada per anomalia pelviana materna no especificada
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O66 Altres tipus d'obstrucció del part
 O66.0 Obstrucció del part causada per distòcia d'espatlla
  Espatlles impactades
 O66.1 Obstrucció del part causada per bessons travats
 O66.2 Obstrucció del part causada per fetus anormalment gros
 O66.3 Obstrucció del part causada per altres anomalies del fetus

  

Distòcia causada per ascites fetal
Distòcia causada per hidropesia fetal
Distòcia causada per meningomielocele
Distòcia causada per teratoma fetal sacre
Distòcia causada per tumor fetal
Distòcia causada per fetus hidrocefàlic

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la causa d'obstrucció

 O66.4 Intent de part fallit
  O66.40 Intent de part fallit no especificat
  O66.41 Intent de part vaginal fallit després de part previ amb cesària

   Codifiqueu
primer:

la ruptura de l'úter, si escau (O71.0-, O71.1)

 O66.5 Intent d'aplicació de fòrceps i ventosa obstètrica
  Intent d'aplicació de ventosa o fòrceps, amb part posterior per fòrceps o cesària
 O66.6 Obstrucció del part causada per altres múltiples fetus
 O66.8 Altres tipus especificats d'obstrucció del part

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la causa d'obstrucció

 O66.9 Obstrucció del part no especificada

  
Distòcia NE
Distòcia fetal NE
Distòcia materna NE

O67 Treball de part i part complicats per hemorràgia intrapart, no classificats a cap altre lloc

 
Exclou 1: despreniment prematur de placenta [abrupció de placenta] (O45.-)

hemorràgia prepart NCAL (O46.-)
placenta prèvia (O44.-)

 Exclou 2: hemorràgia postpart (O72.-)
 O67.0 Hemorràgia intrapart amb defecte de coagulació

  

Hemorràgia intrapart (excessiva) associada a afibrinogenèmia
Hemorràgia intrapart (excessiva) associada a coagulació intravascular disseminada
Hemorràgia intrapart (excessiva) associada a hiperfibrinòlisi
Hemorràgia intrapart (excessiva) associada a hipofibrinogenèmia

 O67.8 Altres tipus d'hemorràgia intrapart
  Hemorràgia intrapart excessiva
 O67.9 Hemorràgia intrapart no especificada
O68 Treball de part i part complicats per anomalia de l'equilibri acidobàsic fetal

 

Acidèmia fetal que complica el treball de part i el part
Acidosi fetal que complica el treball de part i el part
Alcalosi fetal que complica el treball de part i el part
Acidèmia metabòlica fetal que complica el treball de part i el part

 
Exclou 1: sofriment fetal NE (O77.9)

treball de part i part complicats per evidències ecogràfiques de sofriment fetal (O77.8)
treball de part i part complicats per evidències electrocardiogràfiques de sofriment fetal (O77.8)

 Exclou 2: anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals (O76)
treball de part i part complicats per meconi en el líquid àmnic (O77.0)
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O69 Treball de part i part complicats per complicacions del cordó umbilical

 

Assigneu una de les següents opcions per al setè caràcter a cada codi de la categoria O69. El setè
caràcter 0 és per a gestacions úniques i múltiples en què no s'especifica el fetus. Les opcions de l'1
al 9 per al setè caràcter són per a identificar el fetus per al qual s'aplica el codi en casos de
gestació múltiple. Assigneu també el codi corresponent de la categoria O30, Gestació múltiple, a
l'hora d'assignar un codi de la categoria O69 que tingui un setè caràcter de l'1 al 9.

 0 - no aplicable o no especificat

 1 - fetus 1

 2 - fetus 2

 3 - fetus 3

 4 - fetus 4

 5 - fetus 5

 9 - altres fetus

 O69.0 Treball de part i part complicats per prolapse del cordó
 O69.1 Treball de part i part complicats per cordó al voltant del coll, amb compressió

  Exclou 1: treball de part i part complicats per cordó al voltant del coll, sense compressió
(O69.81)

 O69.2 Treball de part i part complicats per altres tipus d'embull del cordó, amb compressió

  
Treball de part i part complicats per compressió del cordó NE
Treball de part i part complicats per embull dels cordons de bessons en sac monoàmnic
Treball de part i part complicats per nus del cordó

  Exclou 1: treball de part i part complicats per altres tipus d'embull del cordó, sense
compressió (O69.82)

 O69.3 Treball de part i part complicats per cordó curt
 O69.4 Treball de part i part complicats per vasos previs
  Treball de part i part complicats per hemorràgia de vasos previs
 O69.5 Treball de part i part complicats per lesió vascular del cordó

  
Treball de part i part complicats per equimosi del cordó
Treball de part i part complicats per hematoma del cordó
Treball de part i part complicats per trombosi dels vasos del cordó

 O69.8 Treball de part i part complicats per altres complicacions del cordó
  O69.81 Treball de part i part complicats per cordó al voltant del coll, sense compressió

  O69.82 Treball de part i part complicats per altres tipus d'embull del cordó, sense
compressió

  O69.89 Treball de part i part complicats per altres complicacions del cordó
 O69.9 Treball de part i part complicats per complicació de cordó no especificada
O70 Laceració perineal durant el part
 Inclou: episiotomia ampliada per laceració

 Exclou 1: laceració vaginal alta obstètrica, únicament (O71.4)
 O70.0 Laceració perineal de primer grau durant el part

  

Laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten la forqueta vulvar durant el part
Laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten els llavis vulvars durant el part
Laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten la pell durant el part
Laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten la vagina durant el part
Laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten la vulva durant el part
Laceració, ruptura o esquinçament perineals lleus durant el part

 O70.1 Laceració perineal de segon grau durant el part

  

Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.0, que afecten també el
sòl pelvià
Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.0, que afecten també els
músculs perineals
Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.0, que afecten també els
músculs vaginals

  Exclou 1: laceració perineal que afecta l'esfínter anal (O70.2)
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 O70.2 Laceració perineal de tercer grau durant el part

  

Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.1, que afecten també
l'esfínter anal
Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.1, que afecten també el
septe rectovaginal
Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.1, que afecten també
l'esfínter NE

  
Exclou 1: esquinçament d'esfínter anal durant el part sense laceració perineal de tercer grau

(O70.4)
laceració perineal que afecta la mucosa anal o rectal (O70.3)

  O70.20 Laceració perineal de tercer grau durant el part, no especificada
  O70.21 Laceració perineal de tercer grau durant el part, IIIa

   Laceració perineal de tercer grau durant el part amb menys del 50% del gruix de l'esfínter
anal extern (EAE) esquinçat

  O70.22 Laceració perineal de tercer grau durant el part, IIIb

   Laceració perineal de tercer grau durant el part amb més del 50% del gruix de l'esfínter anal
extern (EAE) esquinçat

  O70.23 Laceració perineal de tercer grau durant el part, IIIc

   Laceració perineal de tercer grau durant el part amb l'esfínter anal extern (EAE) i l'esfínter
anal intern (EAI) esquinçats

 O70.3 Laceració perineal de quart grau durant el part

  

Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.2, que afecten també la
mucosa anal
Laceració, ruptura o esquinçament perineals durant el part com en el codi O70.2, que afecten també la
mucosa rectal

 O70.4 Esquinçament d'esfínter anal que complica el part, no associat amb laceració de tercer grau
  Exclou 1: esquinçament d'esfínter anal amb laceració perineal de tercer grau (O70.2)
 O70.9 Laceració perineal durant el part no especificada
O71 Altres tipus de traumatisme obstètric
 Inclou: lesió obstètrica per instruments

 O71.0 Ruptura de l'úter (espontània) abans de l'inici del treball de part

  Exclou 1: dehiscència de ferida de part per cesària (actual) (O90.0)
laceració d'úter NCAL (O71.81)

  O71.00 Ruptura de l'úter abans de l'inici del treball de part, trimestre no especificat
  O71.02 Ruptura de l'úter abans de l'inici del treball de part, segon trimestre
  O71.03 Ruptura de l'úter abans de l'inici del treball de part, tercer trimestre
 O71.1 Ruptura de l'úter durant el treball de part
  Ruptura de l'úter no esmentada com a anterior a l'inici del treball de part

  Exclou 1: dehiscència de ferida de part per cesària (O90.0)
laceració d'úter NCAL (O71.81)

 O71.2 Inversió uterina postpart
 O71.3 Laceració obstètrica del coll uterí
  Despreniment anular del coll uterí
 O71.4 Laceració vaginal alta obstètrica, únicament
  Laceració de la paret vaginal sense laceració perineal

  Exclou 1: laceració vaginal alta obstètrica amb laceració perineal (O70.-)
 O71.5 Altres tipus de lesió obstètrica dels òrgans pelvians

  Lesió obstètrica de bufeta urinària
Lesió obstètrica de uretra

  Exclou 2: traumatisme periuretral obstètric (O71.82)
 O71.6 Traumatisme obstètric d'articulacions i lligaments pelvians

  
Avulsió obstètrica de cartílag de la símfisi púbica
Lesió obstètrica del còccix
Separació traumàtica obstètrica de la símfisi (púbica)
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 O71.7 Hematoma obstètric de pelvis

  
Hematoma obstètric de perineu
Hematoma obstètric de vagina
Hematoma obstètric de vulva

 O71.8 Altres tipus especificats de traumatisme obstètric
  O71.81 Laceració de l'úter no classificada a cap altre lloc
  O71.82 Altres tipus especificats de traumatisme de perineu i vulva
   Traumatisme periuretral obstètric
  O71.89 Altres tipus especificats de traumatisme obstètric
 O71.9 Traumatisme obstètric no especificat
O72 Hemorràgia postpart
 Inclou: hemorràgia després de part de fetus o nadó

 O72.0 Hemorràgia del tercer període

  Hemorràgia associada amb placenta retinguda, incarcerada o adherent
Placenta retinguda NE

  Codifiqueu
també:

el tipus de placenta adherent (O43.2-)

 O72.1 Altres tipus d'hemorràgia postpart immediata

  
Hemorràgia consecutiva a l'expulsió de la placenta
Hemorràgia postpart (atònica) NE
Atonia uterina amb hemorràgia

  
Exclou 1: atonia uterina NE (O62.2)

atonia uterina postpart sense hemorràgia (O75.89)
atonia uterina sense hemorràgia (O62.2)

 O72.2 Hemorràgia postpart retardada i secundària

  
Hemorràgia associada a retenció de fragments de placenta o membranes després de les primeres 24
hores posteriors a l'expulsió de la placenta
Retenció de productes de concepció NE consecutiva al part

 O72.3 Defectes de la coagulació postpart

  Afibrinogenèmia postpart
Fibrinòlisi postpart

O73 Placenta i membranes retingudes sense hemorràgia

 
Exclou 1: placenta accreta (O43.21-)

placenta increta (O43.22-)
placenta percreta (O43.23-)

 O73.0 Placenta retinguda sense hemorràgia

  Placenta adherent sense hemorràgia
Placenta incarcerada sense hemorràgia

 O73.1 Fragments de placenta i membranes retinguts sense hemorràgia
  Retenció de productes de concepció consecutiva al part sense hemorràgia
O74 Complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part

 Inclou: complicacions maternes aparegudes per l'administració d'anestèsics, generals, regionals o locals, i
analgèsics o altres tipus de sedació durant el treball de part i el part

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la complicació específica

 O74.0 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant el treball de part i el part

  
Inhalació del contingut o secrecions de l'estómac NE causada per l'anestèsia durant el treball de part i el
part
Síndrome de Mendelson causada per l'anestèsia durant el treball de part i el part

 O74.1 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant el treball de part i el part
 O74.2 Complicacions cardíaques de l'anestèsia durant el treball de part i el part
 O74.3 Complicacions del sistema nerviós central de l'anestèsia durant el treball de part i el part
 O74.4 Reacció tòxica a anestèsia local durant el treball de part i el part
 O74.5 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant el treball de part i el part
 O74.6 Altres complicacions per anestèsia raquídia i epidural durant el treball de part i el part
 O74.7 Intubació fallida o complicada per l'anestèsia durant el treball de part i el part
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 O74.8 Altres complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part
 O74.9 Complicació de l'anestèsia durant el treball de part i el part no especificada
O75 Altres complicacions del treball de part i el part no classificades a cap altre lloc

 Exclou 2: infecció puerperal (postpart) (O86.-)
sèpsia puerperal (postpart) (O85)

 O75.0 Destret matern durant el treball de part i el part
 O75.1 Xoc durant o consecutiu al treball de part i el part
  Xoc obstètric consecutiu al treball de part i el part
 O75.2 Pirèxia durant el treball de part no classificada a cap altre lloc
 O75.3 Altres infeccions durant el treball de part
  Sèpsia durant el treball de part

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 O75.4 Altres complicacions de cirurgia i procediments obstètrics

  

Aturada cardíaca consecutiva a operacions o procediments obstètrics
Insuficiència cardíaca consecutiva a operacions o procediments obstètrics
Anòxia cerebral consecutiva a operacions o procediments obstètrics
Edema pulmonar consecutiu a operacions o procediments obstètrics

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació específica

  

Exclou 2: complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.-)
dehiscència de ferida (quirúrgica) obstètrica (O90.0-O90.1)
hematoma de ferida (quirúrgica) obstètrica (O90.2)
infecció de ferida (quirúrgica) obstètrica (O86.0-)

 O75.5 Part retardat després de ruptura artificial de les membranes
 O75.8 Altres complicacions especificades del treball de part i el part
  O75.81 Esgotament matern que complica el treball de part i el part

  O75.82 Inici (espontani) del treball de part després de 37 setmanes completes però abans
de 39 setmanes completes de gestació, amb part per cesària (programada)

   Part per cesària (programada) després de 37 setmanes completes però abans de 39
setmanes completes de gestació causat per inici (espontani) del treball de part

   
Codifiqueu
primer:

per a especificar el motiu de la cesària programada, com ara:
desproporció cefalopelviana (fetus format normalment) (O33.9)
part previ amb cesària (O34.21)

  O75.89 Altres complicacions especificades del treball de part i el part
 O75.9 Complicació del treball de part i el part no especificada
O76 Freqüència o ritme cardíacs fetals anòmals que compliquen el treball de part i el part

 

Tons cardíacs fetals deprimits que compliquen el treball de part i el part
Bradicàrdia fetal que complica el treball de part i el part
Desacceleració de la freqüència cardíaca fetal que complica el treball de part i el part
Irregularitat de la freqüència cardíaca fetal que complica el treball de part i el part
Variabilitat anòmala de la freqüència cardíaca fetal que complica el treball de part i el part
Taquicàrdia fetal que complica el treball de part i el part
Ritme o freqüència cardíacs fetals inquietants que compliquen el treball de part i el part

 
Exclou 1: sofriment fetal NE (O77.9)

treball de part i part complicats per evidències ecogràfiques de sofriment fetal (O77.8)
treball de part i part complicats per evidències electrocardiogràfiques de sofriment fetal (O77.8)

 Exclou 2: acidèmia metabòlica fetal (O68)
altres tipus de sofriment fetal (O77.0-O77.1)

O77 Altres tipus de sofriment fetal que compliquen el treball de part i el part
 O77.0 Treball de part i part complicats per meconi en el líquid àmnic
 O77.1 Sofriment fetal en el treball de part i el part causat per administració de fàrmacs
 O77.8 Treball de part i part complicats per altres evidències de sofriment fetal

  Treball de part i part complicats per evidències electrocardiogràfiques de sofriment fetal
Treball de part i part complicats per evidències ecogràfiques de sofriment fetal
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Exclou 1: acidèmia metabòlica fetal (O68)

anomalia de l'equilibri acidobàsic fetal (O68)
anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals (O76)

 O77.9 Treball de part i part complicats per sofriment fetal no especificat

  
Exclou 1: acidèmia metabòlica fetal (O68)

anomalia de l'equilibri acidobàsic fetal (O68)
anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals (O76)

Assistència per a part (O80-O82)
O80 Assistència per a part a terme no complicat

 
Part espontani, amb episiotomia o sense, que requereix poca o cap assistència, que no requereix manipulació fetal
[p. ex.: rotació, versió] o instrumentalització [fòrceps], d'un nadó únic, viu, a terme, amb presentació cefàlica i per via
vaginal. Empreu aquest codi com a únic codi diagnòstic i no l'empreu amb cap altre codi del capítol 15.

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a indicar el resultat del part (Z37.0)

O82 Assistència per a part per cesària sense indicació

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a indicar el resultat del part (Z37.0)

Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi (O85-O92)
Exclou 2: osteomalàcia puerperal (M83.0)

tètanus obstètric (A34)
trastorns mentals i del comportament associats al puerperi (F53.-)

O85 Sèpsia puerperal

 
Sèpsia postpart
Peritonitis puerperal
Pièmia puerperal

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós
codi (R65.2-) per a identificar la sèpsia greu, si escau

 

Exclou 1: embòlia pièmica i sèptica obstètriques (O88.3-)
febre d'origen desconegut consecutiva al part (O86.4)
infecció del tracte genital consecutiva al part (O86.1-)
infecció del tracte urinari consecutiva al part (O86.2-)
tromboflebitis sèptica puerperal (O86.81)

 Exclou 2: sèpsia durant el treball de part (O75.3)
O86 Altres infeccions puerperals

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B97) per a identificar l'agent infecciós

 Exclou 2: infecció durant el treball de part (O75.3)
tètanus obstètric (A34)

 O86.0 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica

  Ferida de part per cesària infectada consecutiva al part
Reparació perineal infectada consecutiva al part

  
Exclou 1: abscés retroperitoneal postprocedimental (K68.11)

complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc (T81.4-)
febre postprocedimental NE (R50.82)

  O86.00 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica no especificada
  O86.01 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica, localització incisional superficial

   Abscés de punt de sutura consecutiu a un procediment obstètric
Abscés subcutani consecutiu a un procediment obstètric

  O86.02 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica, localització incisional profunda

   Abscés intramuscular consecutiu a un procediment obstètric
Abscés subfascial consecutiu a un procediment obstètric

  O86.03 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica, localització d'òrgan i àrea

   Abscés intraabdominal consecutiu a un procediment obstètric
Abscés subfrènic consecutiu a un procediment obstètric
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  O86.04 Sèpsia consecutiva a un procediment obstètric

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la sèpsia

  O86.09 Infecció de ferida quirúrgica obstètrica, altres localitzacions quirúrgiques
 O86.1 Altres infeccions del tracte genital consecutives al part
  O86.11 Cervicitis consecutiva al part
  O86.12 Endometritis consecutiva al part
  O86.13 Vaginitis consecutiva al part
  O86.19 Altres infeccions del tracte genital consecutives al part
 O86.2 Infecció del tracte urinari consecutiva al part
  O86.20 Infecció del tracte urinari consecutiva al part no especificada
   Infecció puerperal del tracte urinari NE
  O86.21 Infecció renal consecutiva al part
  O86.22 Infecció de la bufeta urinària consecutiva al part
   Infecció d'uretra consecutiva al part
  O86.29 Altres infeccions del tracte urinari consecutives al part
 O86.4 Pirèxia d'origen desconegut consecutiva al part

  Infecció puerperal NE consecutiva al part
Pirèxia puerperal NE consecutiva al part

  Exclou 2: pirèxia durant el treball de part (O75.2)
 O86.8 Altres infeccions puerperals especificades
  O86.81 Tromboflebitis sèptica puerperal
  O86.89 Altres infeccions puerperals especificades
O87 Complicacions venoses i hemorroides en el puerperi
 Inclou: complicacions venoses en el treball de part, el part i el puerperi

 
Exclou 2: complicacions venoses en l'embaràs (O22.-)

embòlia obstètrica (O88.-)
tromboflebitis sèptica puerperal (O86.81)

 O87.0 Tromboflebitis superficial en el puerperi

  Flebitis puerperal NE
Trombosi puerperal NE

 O87.1 Flebotrombosi profunda en el puerperi

  Trombosi venosa profunda postpart
Tromboflebitis pelviana postpart

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la trombosi venosa profunda (I82.4-, I82.5-, I82.62-. I82.72-)
codi, si escau, per a l'ús associat (actual) d'anticoagulants a llarg termini (Z79.01)

 O87.2 Hemorroides en el puerperi
 O87.3 Trombosi venosa cerebral en el puerperi
  Trombosi del si venós cerebral en el puerperi
 O87.4 Venes varicoses d'extremitat inferior en el puerperi
 O87.8 Altres complicacions venoses en el puerperi
  Varices genitals en el puerperi
 O87.9 Complicació venosa en el puerperi no especificada
  Flebopatia puerperal NE
O88 Embòlia obstètrica

 

Exclou 1: embòlia que complica la temptativa fallida d'avortament (O07.2)
embòlia que complica l'avortament espontani (O03.2, O03.7)
embòlia que complica l'avortament NE (O03.2)
embòlia que complica l'avortament provocat (O04.7)
embòlia que complica l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O08.2)

 O88.0 Embòlia gasosa obstètrica
  O88.01 Embòlia gasosa obstètrica en l'embaràs
   O88.011 Embòlia gasosa en l'embaràs, primer trimestre
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   O88.012 Embòlia gasosa en l'embaràs, segon trimestre
   O88.013 Embòlia gasosa en l'embaràs, tercer trimestre
   O88.019 Embòlia gasosa en l'embaràs, trimestre no especificat
  O88.02 Embòlia gasosa en el part
  O88.03 Embòlia gasosa en el puerperi
 O88.1 Embòlia de líquid àmnic
  Síndrome anafilactoide en l'embaràs
  O88.11 Embòlia de líquid àmnic en l'embaràs
   O88.111 Embòlia de líquid àmnic en l'embaràs, primer trimestre
   O88.112 Embòlia de líquid àmnic en l'embaràs, segon trimestre
   O88.113 Embòlia de líquid àmnic en l'embaràs, tercer trimestre
   O88.119 Embòlia de líquid àmnic en l'embaràs, trimestre no especificat
  O88.12 Embòlia de líquid àmnic en el part
  O88.13 Embòlia de líquid àmnic en el puerperi
 O88.2 Tromboembòlia obstètrica
  O88.21 Tromboembòlia en l'embaràs
   Embòlia (pulmonar) obstètrica NE
   O88.211 Tromboembòlia en l'embaràs, primer trimestre
   O88.212 Tromboembòlia en l'embaràs, segon trimestre
   O88.213 Tromboembòlia en l'embaràs, tercer trimestre
   O88.219 Tromboembòlia en l'embaràs, trimestre no especificat
  O88.22 Tromboembòlia en el part
  O88.23 Tromboembòlia en el puerperi
   Embòlia (pulmonar) puerperal NE
 O88.3 Embòlia pièmica i sèptica obstètriques
  O88.31 Embòlia pièmica i sèptica en l'embaràs
   O88.311 Embòlia pièmica i sèptica en l'embaràs, primer trimestre
   O88.312 Embòlia pièmica i sèptica en l'embaràs, segon trimestre
   O88.313 Embòlia pièmica i sèptica en l'embaràs, tercer trimestre
   O88.319 Embòlia pièmica i sèptica en l'embaràs, trimestre no especificat
  O88.32 Embòlia pièmica i sèptica en el part
  O88.33 Embòlia pièmica i sèptica en el puerperi
 O88.8 Altres tipus d'embòlia obstètrica
  Embòlia grassa obstètrica
  O88.81 Altres tipus d'embòlia en l'embaràs
   O88.811 Altres tipus d'embòlia en l'embaràs, primer trimestre
   O88.812 Altres tipus d'embòlia en l'embaràs, segon trimestre
   O88.813 Altres tipus d'embòlia en l'embaràs, tercer trimestre
   O88.819 Altres tipus d'embòlia en l'embaràs, trimestre no especificat
  O88.82 Altres tipus d'embòlia en el part
  O88.83 Altres tipus d'embòlia en el puerperi
O89 Complicacions de l'anestèsia durant el puerperi

 Inclou: complicacions maternes aparegudes per l'administració d'anestèsics, generals, regionals o locals, i
analgèsics o altres tipus de sedació durant el puerperi

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la complicació específica

 O89.0 Complicacions pulmonars de l'anestèsia durant el puerperi
  O89.01 Pneumonitis per aspiració causada per l'anestèsia durant el puerperi

   
Inhalació del contingut o secrecions de l'estómac NE causada per l'anestèsia durant el
puerperi
Síndrome de Mendelson causada per l'anestèsia durant el puerperi

  O89.09 Altres complicacions pulmonars de l'anestèsia durant el puerperi
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 O89.2 Complicacions del sistema nerviós central de l'anestèsia durant el puerperi
 O89.3 Reacció tòxica a anestèsia local durant el puerperi
 O89.4 Cefalàlgia induïda per anestèsia raquídia i epidural durant el puerperi
 O89.5 Altres complicacions de l'anestèsia raquídia i epidural durant el puerperi
 O89.6 Intubació fallida o complicada per l'anestèsia durant el puerperi
 O89.8 Altres complicacions de l'anestèsia durant el puerperi
 O89.9 Complicació de l'anestèsia durant el puerperi no especificada
O90 Complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc
 O90.0 Dehiscència de ferida de part per cesària
  Disrupció de ferida de part per cesària

  Exclou 1: ruptura de l'úter (espontània) abans de l'inici del treball de part (O71.0-)
ruptura de l'úter durant el treball de part (O71.1)

 O90.1 Dehiscència de ferida obstètrica perineal

  
Dehiscència d'una ferida d'episiotomia
Dehiscència d'una ferida de laceració perineal
Esquinçament perineal secundari

 O90.2 Hematoma de ferida obstètrica
 O90.3 Miocardiopatia peripart
  Afeccions d'I42.- que es produeixen durant l'embaràs i el puerperi

  Exclou 1: cardiopatia preexistent que complica l'embaràs i el puerperi (O99.4-)
 O90.4 Fallida renal aguda postpart
  Síndrome hepatorenal consecutiva al treball de part i el part
 O90.5 Tiroïditis postpart
 O90.6 Alteració de l'estat d'ànim postpart

  
Malenconia postpart
Disfòria postpart
Tristesa postpart

  Exclou 1: depressió postpart (F53.0)
psicosi puerperal (F53.1)

 O90.8 Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc
  O90.81 Anèmia del puerperi
   Anèmia postpart NE

   Exclou 1: anèmia preexistent que complica el puerperi (O99.03)
  O90.89 Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc
   Pòlip placentari
 O90.9 Complicació del puerperi no especificada
O91 Infeccions de mama associades a l'embaràs, el puerperi i la lactància

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

 O91.0 Infecció de mugró associada a l'embaràs, el puerperi i la lactància
  O91.01 Infecció de mugró associada a l'embaràs
   Abscés gestacional del mugró
   O91.011 Infecció de mugró associada a l'embaràs, primer trimestre
   O91.012 Infecció de mugró associada a l'embaràs, segon trimestre
   O91.013 Infecció de mugró associada a l'embaràs, tercer trimestre
   O91.019 Infecció de mugró associada a l'embaràs, trimestre no especificat
  O91.02 Infecció de mugró associada al puerperi
   Abscés puerperal del mugró
  O91.03 Infecció de mugró associada a la lactància
   Abscés del mugró associat a la lactància
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  O91.11 Abscés mamari associat a l'embaràs

   
Abscés mamari gestacional
Mastitis purulenta gestacional
Abscés subareolar gestacional

   O91.111 Abscés mamari associat a l'embaràs, primer trimestre
   O91.112 Abscés mamari associat a l'embaràs, segon trimestre
   O91.113 Abscés mamari associat a l'embaràs, tercer trimestre
   O91.119 Abscés mamari associat a l'embaràs, trimestre no especificat
  O91.12 Abscés mamari associat al puerperi

   
Abscés mamari puerperal
Mastitis purulenta puerperal
Abscés subareolar puerperal

  O91.13 Abscés mamari associat a la lactància

   
Abscés mamari associat a la lactància
Mastitis purulenta associada a la lactància
Abscés subareolar associat a la lactància

 O91.2 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs, el puerperi i la lactància
  O91.21 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs

   

Mastitis intersticial gestacional
Limfangitis mamària gestacional
Mastitis gestacional NE
Mastitis parenquimàtica gestacional

   O91.211 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs, primer trimestre
   O91.212 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs, segon trimestre
   O91.213 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs, tercer trimestre
   O91.219 Mastitis no purulenta associada a l'embaràs, trimestre no especificat
  O91.22 Mastitis no purulenta associada al puerperi

   

Mastitis intersticial puerperal
Limfangitis mamària puerperal
Mastitis puerperal NE
Mastitis parenquimàtica puerperal

  O91.23 Mastitis no purulenta associada a la lactància

   

Mastitis intersticial associada a la lactància
Limfangitis mamària associada a la lactància
Mastitis NE associada a la lactància
Mastitis parenquimàtica associada a la lactància

O92 Altres tipus de trastorn mamari i de lactància associats a l'embaràs i el puerperi
 O92.0 Mugró retret associat a l'embaràs, el puerperi, i la lactància
  O92.01 Mugró retret associat a l'embaràs
   O92.011 Mugró retret associat a l'embaràs, primer trimestre
   O92.012 Mugró retret associat a l'embaràs, segon trimestre
   O92.013 Mugró retret associat a l'embaràs, tercer trimestre
   O92.019 Mugró retret associat a l'embaràs, trimestre no especificat
  O92.02 Mugró retret associat al puerperi
  O92.03 Mugró retret associat a la lactància
 O92.1 Mugró clivellat associat a l'embaràs, el puerperi, i la lactància
  Fissura gestacional o puerperal del mugró
  O92.11 Mugró clivellat associat a l'embaràs
   O92.111 Mugró clivellat associat a l'embaràs, primer trimestre
   O92.112 Mugró clivellat associat a l'embaràs, segon trimestre
   O92.113 Mugró clivellat associat a l'embaràs, tercer trimestre
   O92.119 Mugró clivellat associat a l'embaràs, trimestre no especificat
  O92.12 Mugró clivellat associat al puerperi
  O92.13 Mugró clivellat associat a la lactància
 O92.2 Altres trastorns mamaris i trastorns mamaris no especificats associats a l'embaràs i el puerperi
  O92.20 Trastorns mamaris no especificats associats a l'embaràs i el puerperi
  O92.29 Altres trastorns mamaris associats a l'embaràs i el puerperi
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 O92.3 Agalàctia
  Agalàctia primària

  
Exclou 1: agalàctia electiva (O92.5)

agalàctia secundària (O92.5)
agalàctia terapèutica (O92.5)

 O92.4 Hipogalàctia
 O92.5 Supressió de la lactància

  
Agalàctia electiva
Agalàctia secundària
Agalàctia terapèutica

  Exclou 1: agalàctia primària (O92.3)
 O92.6 Galactorrea
 O92.7 Altres trastorns i trastorns no especificats de la lactància
  O92.70 Trastorns de la lactància no especificats
  O92.79 Altres trastorns de la lactància
   Galactocele puerperal
Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc (O94-O9A)
O94 Seqüeles de complicació de l'embaràs, el part i el puerperi

 
Nota: Empreu aquesta categoria per a indicar les afeccions d'O00-O77.-, O85-O94 i O98-O9A.- com a

causa d'efectes tardans. Les seqüeles inclouen alhora afeccions especificades com a tals o com a
efectes tardans, que poden esdevenir en qualsevol moment després del puerperi.

 Codifiqueu
primer:

l'afecció a conseqüència de (seqüela de) complicació de l'embaràs, el part i el puerperi

O98 Malalties infeccioses i parasitàries maternes classificables en un altre lloc però que compliquen l'embaràs,
el part i el puerperi

 Inclou: les afeccions enumerades, si compliquen l'estat de gestació, si queden agreujades per l'embaràs,
o si són motiu d'assistència obstètrica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi (capítol 1) per a identificar la malaltia infecciosa o parasitària específiques

 

Exclou 2: estat de portadora de malaltia infecciosa (O99.82-, O99.83-)
herpes gestacional (O26.4-)
infecció puerperal (O86.-)
sèpsia puerperal (O85)
si el motiu d'assistència materna és que se sap o se sospita que la malaltia ha afectat el fetus
(O35-O36)
tètanus obstètric (A34)

 O98.0 Tuberculosi que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'A15-A19
  O98.01 Tuberculosi que complica l'embaràs
   O98.011 Tuberculosi que complica l'embaràs, primer trimestre
   O98.012 Tuberculosi que complica l'embaràs, segon trimestre
   O98.013 Tuberculosi que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O98.019 Tuberculosi que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O98.02 Tuberculosi que complica el part
  O98.03 Tuberculosi que complica el puerperi
 O98.1 Sífilis que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'A50-A53
  O98.11 Sífilis que complica l'embaràs
   O98.111 Sífilis que complica l'embaràs, primer trimestre
   O98.112 Sífilis que complica l'embaràs, segon trimestre
   O98.113 Sífilis que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O98.119 Sífilis que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O98.12 Sífilis que complica el part
  O98.13 Sífilis que complica el puerperi
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 O98.2 Gonorrea que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'A54.-
  O98.21 Gonorrea que complica l'embaràs
   O98.211 Gonorrea que complica l'embaràs, primer trimestre
   O98.212 Gonorrea que complica l'embaràs, segon trimestre
   O98.213 Gonorrea que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O98.219 Gonorrea que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O98.22 Gonorrea que complica el part
  O98.23 Gonorrea que complica el puerperi

 O98.3 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que compliquen l'embaràs, el part i el
puerperi

  Afeccions d'A55-A64

  O98.31 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que compliquen
l'embaràs

   O98.311 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que
compliquen l'embaràs, primer trimestre

   O98.312 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que
compliquen l'embaràs, segon trimestre

   O98.313 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que
compliquen l'embaràs, tercer trimestre

   O98.319 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que
compliquen l'embaràs, trimestre no especificat

  O98.32 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que compliquen el part

  O98.33 Altres infeccions que es transmeten sobretot sexualment i que compliquen el
puerperi

 O98.4 Hepatitis vírica que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de B15-B19
  O98.41 Hepatitis vírica que complica l'embaràs
   O98.411 Hepatitis vírica que complica l'embaràs, primer trimestre
   O98.412 Hepatitis vírica que complica l'embaràs, segon trimestre
   O98.413 Hepatitis vírica que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O98.419 Hepatitis vírica que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O98.42 Hepatitis vírica que complica el part
  O98.43 Hepatitis vírica que complica el puerperi
 O98.5 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'A80-B09, B25-B34, R87.81-, R87.82-

  Exclou 1: malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica l'embaràs,
el part i el puerperi (O98.7-)

  O98.51 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs
   O98.511 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs, primer trimestre
   O98.512 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs, segon trimestre
   O98.513 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs, tercer trimestre

   O98.519 Altres malalties víriques que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat

  O98.52 Altres malalties víriques que compliquen el part
  O98.53 Altres malalties víriques que compliquen el puerperi
 O98.6 Protozoosis que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de B50-B64
  O98.61 Protozoosis que compliquen l'embaràs
   O98.611 Protozoosis que compliquen l'embaràs, primer trimestre
   O98.612 Protozoosis que compliquen l'embaràs, segon trimestre
   O98.613 Protozoosis que compliquen l'embaràs, tercer trimestre
   O98.619 Protozoosis que compliquen l'embaràs, trimestre no especificat
  O98.62 Protozoosis que compliquen el part
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  O98.63 Protozoosis que compliquen el puerperi

 O98.7 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica l'embaràs, el part i el
puerperi

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de malaltia pel VIH:
estat asimptomàtic d'infecció pel VIH (Z21)
malaltia pel VIH simptomàtica (B20)
síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida) (B20)
VIH positiu NE (Z21)

  O98.71 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica l'embaràs

   O98.711 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica
l'embaràs, primer trimestre

   O98.712 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica
l'embaràs, segon trimestre

   O98.713 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica
l'embaràs, tercer trimestre

   O98.719 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica
l'embaràs, trimestre no especificat

  O98.72 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica el part
  O98.73 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica el puerperi

 O98.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen l'embaràs, el part i el
puerperi

  O98.81 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen l'embaràs

   O98.811 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen
l'embaràs, primer trimestre

   O98.812 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen
l'embaràs, segon trimestre

   O98.813 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen
l'embaràs, tercer trimestre

   O98.819 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen
l'embaràs, trimestre no especificat

  O98.82 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen el part
  O98.83 Altres malalties infeccioses i parasitàries maternes que compliquen el puerperi

 O98.9 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica l'embaràs, el part i el
puerperi

  O98.91 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica l'embaràs

   O98.911 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica
l'embaràs, primer trimestre

   O98.912 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica
l'embaràs, segon trimestre

   O98.913 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica
l'embaràs, tercer trimestre

   O98.919 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica
l'embaràs, trimestre no especificat

  O98.92 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica el part
  O98.93 Malaltia infecciosa i parasitària materna no especificada que complica el puerperi
O99 Altres malalties maternes classificables en un altre lloc que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi

 Inclou: afeccions que compliquen l'estat de gestació, que queden agreujades per l'embaràs o que són el
principal motiu d'assistència obstètrica

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'afecció específica

 Exclou 2: si el motiu d'assistència materna és que se sap o se sospita que l'afecció ha afectat el fetus
(O35-O36)

 O99.0 Anèmia que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de D50-D64

  Exclou 1: anèmia postpart NE (O90.81)
anèmia que es produeix en el puerperi (O90.81)
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  O99.01 Anèmia que complica l'embaràs
   O99.011 Anèmia que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.012 Anèmia que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.013 Anèmia que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.019 Anèmia que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O99.02 Anèmia que complica el part
  O99.03 Anèmia que complica el puerperi
   Exclou 1: anèmia postpart no preexistent abans del part (O90.81)

 O99.1 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que impliquen el
mecanisme immunitari que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi

  Afeccions de D65-D89

  Exclou 1: hemorràgia amb defectes de coagulació (O45.-, O46.0-, O67.0, O72.3)

  O99.11 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que
impliquen el mecanisme immunitari que compliquen l'embaràs

   O99.111
Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que impliquen el mecanisme immunitari que compliquen
l'embaràs, primer trimestre

   O99.112
Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que impliquen el mecanisme immunitari que compliquen
l'embaràs, segon trimestre

   O99.113
Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que impliquen el mecanisme immunitari que compliquen
l'embaràs, tercer trimestre

   O99.119
Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que impliquen el mecanisme immunitari que compliquen
l'embaràs, trimestre no especificat

  O99.12 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que
impliquen el mecanisme immunitari que compliquen el part

  O99.13 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats trastorns que
impliquen el mecanisme immunitari que compliquen el puerperi

 O99.2 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'E00-E89

  
Exclou 2: diabetis mellitus (O24.-)

malnutrició (O25.-)
tiroïditis postpart (O90.5)

  O99.21 Obesitat que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'obesitat (E66.-)

   O99.210 Obesitat que complica l'embaràs, trimestre no especificat
   O99.211 Obesitat que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.212 Obesitat que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.213 Obesitat que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.214 Obesitat que complica el part
   O99.215 Obesitat que complica el puerperi

  O99.28 Altres malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen l'embaràs
el part i el puerperi

   O99.280 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen
l'embaràs, trimestre no especificat

   O99.281 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen
l'embaràs, primer trimestre

   O99.282 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen
l'embaràs, segon trimestre

   O99.283 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen
l'embaràs, tercer trimestre
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   O99.284 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen el
part

   O99.285 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques que compliquen el
puerperi

 O99.3 Trastorns mentals i malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  O99.31 Consum d'alcohol que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   
Empreu un
codi
addicional:

codi d'F10 per a identificar les manifestacions del consum d'alcohol

   O99.310 Consum d'alcohol que complica l'embaràs, trimestre no especificat
   O99.311 Consum d'alcohol que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.312 Consum d'alcohol que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.313 Consum d'alcohol que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.314 Consum d'alcohol que complica el part
   O99.315 Consum d'alcohol que complica el puerperi
  O99.32 Consum de drogues que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   
Empreu un
codi
addicional:

codi d'F11-F16 i F18-F19 per a identificar les manifestacions del
consum de drogues

   O99.320 Consum de drogues que complica l'embaràs, trimestre no especificat
   O99.321 Consum de drogues que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.322 Consum de drogues que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.323 Consum de drogues que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.324 Consum de drogues que complica el part
   O99.325 Consum de drogues que complica el puerperi
  O99.33 Trastorn per consum de tabac que complica l'embaràs, el part i el puerperi
   Tabaquisme que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria F17 per a identificar la dependència de la nicotina
segons el tipus de tabac
codi d'F17 per a identificar el tipus de tabac

   O99.330 Tabaquisme que complica l'embaràs, trimestre no especificat
   O99.331 Tabaquisme que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.332 Tabaquisme que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.333 Tabaquisme que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.334 Tabaquisme que complica el part
   O99.335 Tabaquisme que complica el puerperi
  O99.34 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
   Afeccions d'F01-F09, F20-F52 i F54-F99

   
Exclou 2: alteració de l'estat d'ànim postpart (O90.6)

psicosi postnatal (F53.1)
psicosi puerperal (F53.1)

   O99.340 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat

   O99.341 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, primer trimestre
   O99.342 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, segon trimestre
   O99.343 Altres trastorns mentals que compliquen l'embaràs, tercer trimestre
   O99.344 Altres trastorns mentals que compliquen el part
   O99.345 Altres trastorns mentals que compliquen el puerperi
  O99.35 Malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
   Afeccions de G00-G99

   Exclou 2: neuritis perifèrica relacionada amb l'embaràs (O26.8-)

   O99.350 Malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat
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   O99.351 Malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, primer
trimestre

   O99.352 Malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, segon
trimestre

   O99.353 Malalties del sistema nerviós que compliquen l'embaràs, tercer
trimestre

   O99.354 Malalties del sistema nerviós que compliquen el part
   O99.355 Malalties del sistema nerviós que compliquen el puerperi
 O99.4 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'I00-I99

  Exclou 1: miocardiopatia peripart (O90.3)

  

Exclou 2: complicacions venoses i trombosi del si venós cerebral en el treball de part, el part i
el puerperi (O87.-)
complicacions venoses i trombosi del si venós cerebral en l'embaràs (O22.-)
embòlia obstètrica (O88.-)
trastorns hipertensius (O10-O16)

  O99.41 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs

   O99.411 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs, primer
trimestre

   O99.412 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs, segon
trimestre

   O99.413 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs, tercer
trimestre

   O99.419 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat

  O99.42 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen el part
  O99.43 Malalties de l'aparell circulatori que compliquen el puerperi
 O99.5 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de J00-J99
  O99.51 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs

   O99.511 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs, primer
trimestre

   O99.512 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs, segon
trimestre

   O99.513 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs, tercer
trimestre

   O99.519 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat

  O99.52 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen el part
  O99.53 Malalties de l'aparell respiratori que compliquen el puerperi
 O99.6 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de K00-K93

  Exclou 2: hemorroides en l'embaràs (O22.4-)
trastorns hepàtics i del tracte biliar en l'embaràs, el part i el puerperi (O26.6-)

  O99.61 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs

   O99.611 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs, primer
trimestre

   O99.612 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs, segon
trimestre

   O99.613 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs, tercer
trimestre

   O99.619 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen l'embaràs, trimestre no
especificat

  O99.62 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen el part
  O99.63 Malalties de l'aparell digestiu que compliquen el puerperi
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 O99.7 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions d'L00-L99

  Exclou 2: herpes gestacional (O26.4)
pàpules i plaques urticariformes i pruriginoses en l'embaràs (O26.86)

  O99.71 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs

   O99.711 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs,
primer trimestre

   O99.712 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs,
segon trimestre

   O99.713 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs, tercer
trimestre

   O99.719 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen l'embaràs,
trimestre no especificat

  O99.72 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen el part
  O99.73 Malalties de la pell i el teixit subcutani que compliquen el puerperi
 O99.8 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de D00-D48, H00-H95, M00-N99 i Q00-Q99

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'afecció

  

Exclou 2: assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians coneguda o sospitada
(O34.-)
fallida renal aguda postpart (O90.4)
infecció del tracte genitourinari consecutiva al part (O86.1-O86.4)
infeccions genitourinàries en l'embaràs (O23.-)
lesions traumàtiques en l'embaràs (O9A.2-)
neoplàsia maligna que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O9A.1-)

  O99.81 Anomalia de glucosa que complica l'embaràs, el part i el puerperi
   Exclou 1: diabetis gestacional (O24.4-)
   O99.810 Anomalia de glucosa que complica l'embaràs
   O99.814 Anomalia de glucosa que complica el part
   O99.815 Anomalia de glucosa que complica el puerperi
  O99.82 Estat de portadora d'estreptococ B que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   Exclou 1: dona no embarassada portadora d'estreptococs del grup B (EGB)
(Z22.330)

   O99.820 Estat de portadora d'estreptococ B que complica l'embaràs
   O99.824 Estat de portadora d'estreptococ B que complica el part
   O99.825 Estat de portadora d'estreptococ B que complica el puerperi

  O99.83 Estat de portadora d'altres infeccions que compliquen l'embaràs, el part i el
puerperi

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estat de portador (Z22.-)

   O99.830 Estat de portadora d'altres infeccions que compliquen l'embaràs
   O99.834 Estat de portadora d'altres infeccions que compliquen el part
   O99.835 Estat de portadora d'altres infeccions que compliquen el puerperi
  O99.84 Estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   
Estat de cerclatge gàstric que complica l'embaràs, el part i el puerperi
Estat de derivació gàstrica per obesitat que complica l'embaràs, el part i el puerperi
Estat de cirurgia de l'obesitat que complica l'embaràs, el part i el puerperi

   O99.840 Estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, trimestre no
especificat

   O99.841 Estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, primer trimestre
   O99.842 Estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, segon trimestre
   O99.843 Estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O99.844 Estat de cirurgia bariàtrica que complica el part
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   O99.845 Estat de cirurgia bariàtrica que complica el puerperi

  O99.89 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs, el part i el
puerperi

   O99.891 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen l'embaràs
   O99.892 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen el part
   O99.893 Altres malalties i afeccions especificades que compliquen el puerperi

O9A Neoplàsies malignes maternes, lesions i maltractaments traumàtics classificables en un altre lloc però que
compliquen l'embaràs, el part i el puerperi

 O9A.1 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de C00-C96

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la neoplàsia

  Exclou 2: assistència materna per tumor benigne del coll uterí (O34.4-)
assistència materna per tumor benigne del cos uterí (O34.1-)

  O9A.11 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs
   O9A.111 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs, primer trimestre
   O9A.112 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs, segon trimestre
   O9A.113 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O9A.119 Neoplàsia maligna que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O9A.12 Neoplàsia maligna que complica el part
  O9A.13 Neoplàsia maligna que complica el puerperi

 O9A.2 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que compliquen l'embaràs, el
part i el puerperi

  Afeccions d'S00-T88, excepte T74 i T76

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la lesió o la intoxicació

  Exclou 2: maltractament físic, abús sexual i maltractament psicològic que compliquen
l'embaràs, el part i el puerperi (O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)

  O9A.21 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que compliquen
l'embaràs

   O9A.211 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que
compliquen l'embaràs, primer trimestre

   O9A.212 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que
compliquen l'embaràs, segon trimestre

   O9A.213 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que
compliquen l'embaràs, tercer trimestre

   O9A.219 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que
compliquen l'embaràs, trimestre no especificat

  O9A.22 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que compliquen
el part

  O9A.23 Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes que compliquen
el puerperi

 O9A.3 Maltractament físic que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de T74.11 o T76.11

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau:
per a identificar l'autor de l'abús o el maltractament (Y07.-)
per a identificar qualsevol lesió actual associada causada per maltractament físic

  Exclou 2: abús sexual que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O9A.4)
  O9A.31 Maltractament físic que complica l'embaràs
   O9A.311 Maltractament físic que complica l'embaràs, primer trimestre
   O9A.312 Maltractament físic que complica l'embaràs, segon trimestre
   O9A.313 Maltractament físic que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O9A.319 Maltractament físic que complica l'embaràs, trimestre no especificat
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  O9A.32 Maltractament físic que complica el part
  O9A.33 Maltractament físic que complica el puerperi
 O9A.4 Abús sexual que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de T74.21 o T76.21

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau:
per a identificar l'autor de l'abús o el maltractament (Y07.-)
per a identificar qualsevol lesió actual associada causada per abús sexual

  O9A.41 Abús sexual que complica l'embaràs
   O9A.411 Abús sexual que complica l'embaràs, primer trimestre
   O9A.412 Abús sexual que complica l'embaràs, segon trimestre
   O9A.413 Abús sexual que complica l'embaràs, tercer trimestre
   O9A.419 Abús sexual que complica l'embaràs, trimestre no especificat
  O9A.42 Abús sexual que complica el part
  O9A.43 Abús sexual que complica el puerperi
 O9A.5 Maltractament psicològic que complica l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions de T74.31 o T76.31

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'autor de l'abús o el maltractament (Y07.-)

  O9A.51 Maltractament psicològic que complica l'embaràs
   O9A.511 Maltractament psicològic que complica l'embaràs, primer trimestre
   O9A.512 Maltractament psicològic que complica l'embaràs, segon trimestre
   O9A.513 Maltractament psicològic que complica l'embaràs, tercer trimestre

   O9A.519 Maltractament psicològic que complica l'embaràs, trimestre no
especificat

  O9A.52 Maltractament psicològic que complica el part
  O9A.53 Maltractament psicològic que complica el puerperi
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Capítol 16
Determinades afeccions originades en el període perinatal (P00-P96)
Nota: Empreu els codis d'aquest capítol només en la història clínica del nadó, mai en la materna
Inclou: afeccions que s'originen en el període fetal o perinatal (abans del naixement i durant els 28 dies següents) encara que la
malaltia sobrevingui més tard
Exclou 2: malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)

malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E88)
lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
neoplàsies (C00-D49)
tètanus neonatal (A33)

Aquest capítol conté els blocs següents:
P00-P04 Nadó afectat per factors materns i per complicacions durant l'embaràs, el treball de part i el part
P05-P08 Trastorns del nadó relacionats amb la durada de la gestació i el creixement fetal
P09 Resultats anòmals en cribratge neonatal
P10-P15 Traumatisme en el naixement
P19-P29 Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període perinatal
P35-P39 Infeccions específiques del període perinatal
P50-P61 Trastorns hemàtics i hemorràgics del nadó
P70-P74 Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del nadó
P76-P78 Trastorns de l'aparell digestiu del nadó
P80-P83 Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació de la temperatura en el nadó
P84 Altres problemes del nadó
P90-P96 Altres trastorns originats en el període perinatal
Nadó afectat per factors materns i per complicacions durant l'embaràs, el treball de part i el part (P00-P04)
Nota: Empreu aquests codis si les afeccions maternes enumerades s'especifiquen com la causa de la morbiditat

confirmada o potencial que s'origina en el període perinatal (abans del naixement i durant els 28 dies següents).
P00 Nadó afectat per afeccions maternes que poden no estar relacionades amb l'embaràs en curs

 Codifiqueu
primer:

qualsevol afecció actual en el nadó

 

Exclou 2: assistència per a observació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó (Z05.- )
nadó afectat per complicacions maternes de l'embaràs (P01.-)
nadó afectat per substàncies nocives transmeses per la placenta o la llet materna (P04.-)
nadó afectat per trastorns metabòlics i endocrins de la mare (P70-P74)

 P00.0 Nadó afectat per trastorns hipertensius de la mare
  Nadó afectat per afeccions de la mare classificables a O10-O11, O13-O16
 P00.1 Nadó afectat per malalties renals i del tracte urinari de la mare
  Nadó afectat per afeccions de la mare classificables a N00-N39
 P00.2 Nadó afectat per malalties infeccioses i parasitàries de la mare
  Nadó afectat per malalties infeccioses de la mare classificables a A00-B99, J09 i J10

  Exclou 1: infeccions en el tracte genital matern o en altres localitzacions (P00.8)

  Exclou 2: infeccions específiques del període perinatal (P35-P39)
 P00.3 Nadó afectat per altres malalties de l'aparell circulatori i respiratori de la mare

  Nadó afectat per afeccions maternes classificables a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 i no incloses a P00.0,
P00.2

 P00.4 Nadó afectat per trastorns nutricionals de la mare

  Nadó afectat per trastorns de la mare classificables a E40-E64
Malnutrició de la mare NE

 P00.5 Nadó afectat per lesió de la mare
  Nadó afectat per afeccions de la mare classificables a O9A.2-
 P00.6 Nadó afectat per intervenció quirúrgica de la mare
  Nadó afectat per amniocentesi

  
Exclou 1: cesària en el moment del part (P03.4)

cirurgia prèvia d'úter o d'òrgans pelvians (P03.89)
dany de la placenta per amniocentesi, cesària o inducció quirúrgica (P02.1)

  Exclou 2: nadó afectat per complicació de procediment intrauterí (fetal) (P96.5)
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 P00.7 Nadó afectat per altres procediments mèdics de la mare no classificats a cap altre lloc
  Nadó afectat per exposició de la mare a radiació

  Exclou 1: dany de la placenta per amniocentesi, cesària o inducció quirúrgica (P02.1)
nadó afectat per altres complicacions del treball de part i el part (P03.-)

 P00.8 Nadó afectat per altres afeccions maternes
  P00.81 Nadó afectat per malaltia periodòntica de la mare
  P00.89 Nadó afectat per altres afeccions maternes

   
Nadó afectat per afeccions classificables a T80-T88
Nadó afectat per infeccions en el tracte genital matern o en altres localitzacions
Nadó afectat per lupus eritematós sistèmic de la mare

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'agent infecciós, si es coneix

 P00.9 Nadó afectat per afecció materna no especificada
P01 Nadó afectat per complicacions maternes de l'embaràs

 Codifiqueu
primer:

qualsevol afecció actual en el nadó

 Exclou 2: assistència per a observació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó (Z05.- )
 P01.0 Nadó afectat per incompetència del coll uterí
 P01.1 Nadó afectat per ruptura prematura de membranes
 P01.2 Nadó afectat per oligohidramni
  Exclou 1: oligohidramni causat per ruptura prematura de membranes (P01.1)
 P01.3 Nadó afectat per polihidramni
  Nadó afectat per hidramni
 P01.4 Nadó afectat per embaràs ectòpic
  Nadó afectat per embaràs abdominal
 P01.5 Nadó afectat per embaràs múltiple

  Nadó afectat per embaràs triple
Nadó afectat per embaràs de bessons

 P01.6 Nadó afectat per mort de la mare
 P01.7 Nadó afectat per presentació fetal anòmala abans del treball de part

  

Nadó afectat per presentació de natges abans del treball de part
Nadó afectat per versió externa abans del treball de part
Nadó afectat per presentació de cara abans del treball de part
Nadó afectat per presentació transversa abans del treball de part
Nadó afectat per presentació inestable abans del treball de part

 P01.8 Nadó afectat per altres complicacions maternes de l'embaràs
 P01.9 Nadó afectat per complicacions maternes de l'embaràs no especificades
P02 Nadó afectat per complicacions de placenta, cordó umbilical i membranes

 Codifiqueu
primer:

qualsevol afecció actual en el nadó

 Exclou 2: assistència per a observació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó (Z05.- )
 P02.0 Nadó afectat per placenta prèvia
 P02.1 Nadó afectat per altres formes de despreniment de placenta i hemorràgia

  

Nadó afectat per abrupció de placenta
Nadó afectat per hemorràgia accidental
Nadó afectat per hemorràgia prepart
Nadó afectat per dany de la placenta per amniocentesi, cesària o inducció quirúrgica
Nadó afectat per pèrdua de sang de la mare
Nadó afectat per despreniment prematur de la placenta

 P02.2 Nadó afectat per altres anomalies morfològiques i funcionals i anomalies morfològiques i
funcionals no especificades de placenta

  P02.20 Nadó afectat per anomalies morfològiques i funcionals de placenta no
especificades
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  P02.29 Nadó afectat per altres anomalies morfològiques i funcionals de placenta

   
Nadó afectat per disfunció de placenta
Nadó afectat per infart placentari
Nadó afectat per insuficiència placentària

 P02.3 Nadó afectat per síndromes de transfusió placentària

  Nadó afectat per anomalies de placenta i cordó umbilical que provoquen una transfusió entre bessons o
un altre tipus de transfusió transplacentària

 P02.4 Nadó afectat per prolapse de cordó umbilical
 P02.5 Nadó afectat per altres compressions del cordó umbilical

  
Nadó afectat per cordó nuat al voltant del coll
Nadó afectat per embull del cordó umbilical
Nadó afectat per nus del cordó umbilical

 P02.6 Nadó afectat per altres afeccions i afeccions no especificades del cordó umbilical
  P02.60 Nadó afectat per afeccions del cordó umbilical no especificades
  P02.69 Nadó afectat per altres afeccions del cordó umbilical

   Nadó afectat per cordó umbilical curt
Nadó afectat per vasos previs

   Exclou 1: nadó afectat per artèria umbilical única (Q27.0)
 P02.7 Nadó afectat per corioamnionitis
  P02.70 Nadó afectat per síndrome de la resposta inflamatòria fetal
   Nadó afectat per FIRS
  P02.78 Nadó afectat per altres afeccions de la corioamnionitis

   
Nadó afectat per amnionitis
Nadó afectat per placentitis
Nadó afectat per membranitis

 P02.8 Nadó afectat per altres anomalies de les membranes
 P02.9 Nadó afectat per anomalia de les membranes no especificada
P03 Nadó afectat per altres complicacions del treball de part i el part

 Codifiqueu
primer:

qualsevol afecció actual en el nadó

 Exclou 2: assistència per a observació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó (Z05.- )
 P03.0 Nadó afectat per part i extracció de natges

 P03.1 Nadó afectat per altres presentacions i situacions anòmales i desproporcions durant el treball
de part i el part

  

Nadó afectat per pelvis estreta
Nadó afectat per afeccions classificables a O64-O66
Nadó afectat per posició occipitoposterior persistent
Nadó afectat per presentació transversa

 P03.2 Nadó afectat per part amb fòrceps
 P03.3 Nadó afectat per part amb ventoses
 P03.4 Nadó afectat per part per cesària
 P03.5 Nadó afectat per part precipitat
  Nadó afectat per període expulsiu ràpid
 P03.6 Nadó afectat per contraccions uterines anòmales

  
Nadó afectat per afeccions classificables a O62.-, excepte O62.3
Nadó afectat per part hipertònic
Nadó afectat per inèrcia uterina

 P03.8 Nadó afectat per altres complicacions especificades del treball de part i el part
  P03.81 Nadó afectat per anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals (intrauterins)
   Exclou 1: arrítmia cardíaca neonatal (P29.1-)

   P03.810 Nadó afectat per anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals
(intrauterins) abans de l'inici del treball de part

   P03.811 Nadó afectat per anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals
(intrauterins) durant el treball de part

   P03.819 Nadó afectat per anomalia del ritme o freqüència cardíacs fetals
(intrauterins), moment d'inici no especificat

  P03.82 Meconi expel·lit durant el part
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   Exclou 1: aspiració de meconi (P24.00, P24.01)
tinció de meconi (P96.83)

  P03.89 Nadó afectat per altres complicacions especificades del treball de part i el part

   

Nadó afectat per anomalia de teixits tous materns
Nadó afectat per afeccions classificables a O60-O75 i per procediments emprats en el
treball de part i el part no inclosos a P02.- i P03.0-P03.6
Nadó afectat per inducció del part

 P03.9 Nadó afectat per complicació del treball de part i el part no especificada
P04 Nadó afectat per substàncies nocives transmeses per la placenta o la llet materna
 Inclou: efectes no teratògens de substàncies transmeses per la placenta

 

Exclou 2: assistència per a observació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó (Z05.- )
icterícia neonatal per hemòlisi excessiva causada per toxines o fàrmacs transmesos per la mare
(P58.4)
malformacions congènites (Q00-Q99)
nadó en contacte i exposició (sospitada) perillosos per a la salut no transmesos per la placenta o
la llet materna (Z77.-)

 P04.0 Nadó afectat per anestèsia i analgèsia de la mare en l'embaràs, el treball de part i el part

  Nadó afectat per reaccions i intoxicacions causades per opiacis i tranquil·litzants administrats a la mare
per a procediments durant l'embaràs, el treball de part i el part

  Exclou 2: nadó afectat per altres medicacions de la mare (P04.1-)
 P04.1 Nadó afectat per altres medicacions de la mare

  Codifiqueu
primer:

si escau, els símptomes de síndrome d'abstinència pel consum matern de substàncies
addictives (P96.1)

  Exclou 1: dismorfisme causat per warfarina (Q86.2)
síndrome de la hidantoïna fetal (Q86.1)

  Exclou 2: anestèsia i analgèsia de la mare en l'embaràs, el treball de part i el part (P04.0)
consum matern de substàncies addictives (P04.4-)

  P04.11 Nadó afectat per quimioteràpia antineoplàstica de la mare
  P04.12 Nadó afectat per fàrmacs citotòxics de la mare
  P04.13 Nadó afectat per consum matern d'anticonvulsius
  P04.14 Nadó afectat per consum matern d'opiacis
  P04.15 Nadó afectat per consum matern d'antidepressius
  P04.16 Nadó afectat per consum matern d'amfetamines
  P04.17 Nadó afectat per consum matern de sedants o hipnòtics
  P04.18 Nadó afectat per altres medicacions de la mare
  P04.19 Nadó afectat per consum matern de medicació no especificada
  P04.1A Nadó afectat per consum matern d'ansiolítics
 P04.2 Nadó afectat per consum matern de tabac
  Nadó afectat per exposició intrauterina al fum del tabac

  Exclou 2: exposició del nadó a fum del tabac ambiental (P96.81)
 P04.3 Nadó afectat per consum matern d'alcohol
  Exclou 1: síndrome de l'alcoholisme fetal (Q86.0)
 P04.4 Nadó afectat per consum matern de substàncies addictives
  P04.40 Nadó afectat per consum matern de substàncies addictives no especificades
  P04.41 Nadó afectat per consum matern de cocaïna
  P04.42 Nadó afectat per consum matern d'al·lucinògens
   Exclou 2: nadó afectat per altres medicacions de la mare (P04.1-)
  P04.49 Nadó afectat per consum matern d'altres substàncies addictives

   
Exclou 2: nadó afectat per anestèsia i analgèsia de la mare (P04.0)

símptomes de síndrome d'abstinència pel consum matern de
substàncies addictives (P96.1)

 P04.5 Nadó afectat per consum matern de substàncies químiques nutricionals
 P04.6 Nadó afectat per exposició materna a substàncies químiques ambientals
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  P04.81 Nadó afectat per consum matern de cànnabis
  P04.89 Nadó afectat per altres substàncies nocives de la mare
 P04.9 Nadó afectat per substància nociva de la mare no especificada
Trastorns del nadó relacionats amb la durada de la gestació i el creixement fetal (P05-P08)
P05 Trastorns del nadó relacionats amb creixement fetal lent i malnutrició fetal
 P05.0 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional

  Nadó amb falta de pes en relació amb l'edat gestacional
Pes inferior a percentil 10 i llargada superior a percentil 10 per a l'edat gestacional

  P05.00 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, pes no especificat
  P05.01 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, menys de 500 grams
  P05.02 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 500-749 grams
  P05.03 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 750-999 grams
  P05.04 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 1.000-1.249 grams
  P05.05 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 1.250-1.499 grams
  P05.06 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 1.500-1.749 grams
  P05.07 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 1.750-1.999 grams
  P05.08 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 2.000-2.499 grams
  P05.09 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, 2.500 grams i més
   Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, altres
 P05.1 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional

  
Nadó petit en relació amb l'edat gestacional
Pes i llargada inferiors a percentil 10 per a l'edat gestacional
Nadó petit i amb falta de pes en relació amb l'edat gestacional

  P05.10 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, pes no especificat
  P05.11 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, menys de 500 grams
  P05.12 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 500-749 grams
  P05.13 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 750-999 grams
  P05.14 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 1.000-1.249 grams
  P05.15 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 1.250-1.499 grams
  P05.16 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 1.500-1.749 grams
  P05.17 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 1.750-1.999 grams
  P05.18 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 2.000-2.499 grams
  P05.19 Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, altres
   Nadó petit en relació amb l'edat gestacional, 2.500 grams i més

 P05.2 Nadó afectat per malnutrició fetal (intrauterina) que no pesa poc ni és petit en relació amb l'edat
gestacional

  Nadó que no pesa poc ni és petit en relació amb l'edat gestacional, però que mostra signes de
malnutrició fetal, com ara sequedat i descamació de la pell i pèrdua de teixit subcutani

  

Exclou 1: nadó afectat per malnutrició fetal que és petit en relació amb l'edat gestacional
(P05.1-)
nadó afectat per malnutrició fetal que pesa poc en relació amb l'edat gestacional
(P05.0-)

 P05.9 Nadó afectat per creixement intrauterí lent no especificat
  Nadó afectat per retard del creixement fetal NE
P07 Trastorns del nadó relacionats amb gestació curta i pes baix en néixer no classificats a cap altre lloc

 Nota: Si disposeu tant del pes en néixer com de l'edat gestacional del nadó, ambdós s'han de codificar
juntament, i situar el pes en néixer abans de l'edat gestacional

 Inclou: les afeccions enumerades, sense cap altra especificació, com a causa de morbiditat o d'atenció
addicional del nadó

 P07.0 Pes extremament baix del nadó en néixer
  Pes del nadó en néixer de 999 grams o menys

  Exclou 1: pes baix en néixer causat per creixement fetal lent i malnutrició fetal (P05.-)
  P07.00 Pes extremament baix del nadó en néixer, pes no especificat
  P07.01 Pes extremament baix del nadó en néixer, menys de 500 grams

848



  P07.03 Pes extremament baix del nadó en néixer, 750-999 grams
 P07.1 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer
  Pes del nadó en néixer d'entre 1.000 i 2.499 grams

  Exclou 1: pes baix en néixer causat per creixement fetal lent i malnutrició fetal (P05.-)
  P07.10 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, pes no especificat
  P07.14 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, 1.000-1.249 grams
  P07.15 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, 1.250-1.499 grams
  P07.16 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, 1.500-1.749 grams
  P07.17 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, 1.750-1.999 grams
  P07.18 Altres tipus de pes baix del nadó en néixer, 2.000-2.499 grams
 P07.2 Immaduresa extrema del nadó
  Menys de 28 setmanes completes (menys de 196 dies complets) de gestació
  P07.20 Immaduresa extrema del nadó, setmanes de gestació no especificades
   Edat gestacional de menys de 28 setmanes completes NE

  P07.21 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de menys de 23 setmanes
completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de menys de 23 setmanes i 0 dies
  P07.22 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 23 setmanes completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 23 setmanes i 0 dies a 23 setmanes i 6
dies

  P07.23 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 24 setmanes completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 24 setmanes i 0 dies a 24 setmanes i 6
dies

  P07.24 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 25 setmanes completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 25 setmanes i 0 dies a 25 setmanes i 6
dies

  P07.25 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 26 setmanes completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 26 setmanes i 0 dies a 26 setmanes i 6
dies

  P07.26 Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 27 setmanes completes

   Immaduresa extrema del nadó, edat gestacional de 27 setmanes i 0 dies a 27 setmanes i 6
dies

 P07.3 Nadó preterme [prematur] [altres]

  
28 setmanes de gestació completes o més, però menys de 37 setmanes de gestació completes (196
dies complets i menys de 259 dies complets)
Prematuritat NE

  P07.30 Nadó preterme, setmanes de gestació no especificades
  P07.31 Nadó preterme, edat gestacional de 28 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 28 setmanes i 0 dies a 28 setmanes i 6 dies
  P07.32 Nadó preterme, edat gestacional de 29 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 29 setmanes i 0 dies a 29 setmanes i 6 dies
  P07.33 Nadó preterme, edat gestacional de 30 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 30 setmanes i 0 dies a 30 setmanes i 6 dies
  P07.34 Nadó preterme, edat gestacional de 31 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 31 setmanes i 0 dies a 31 setmanes i 6 dies
  P07.35 Nadó preterme, edat gestacional de 32 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 32 setmanes i 0 dies a 32 setmanes i 6 dies
  P07.36 Nadó preterme, edat gestacional de 33 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 33 setmanes i 0 dies a 33 setmanes i 6 dies
  P07.37 Nadó preterme, edat gestacional de 34 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 34 setmanes i 0 dies a 34 setmanes i 6 dies
  P07.38 Nadó preterme, edat gestacional de 35 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 35 setmanes i 0 dies a 35 setmanes i 6 dies
  P07.39 Nadó preterme, edat gestacional de 36 setmanes completes
   Nadó preterme, edat gestacional de 36 setmanes i 0 dies a 36 setmanes i 6 dies
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P08 Trastorns del nadó relacionats amb la prolongació de la gestació i l'excés de pes en néixer

 Nota: Si disposeu tant del pes en néixer com de l'edat gestacional del nadó, doneu prioritat d'assignació
al pes en néixer

 Inclou: les afeccions enumerades, sense cap altra especificació, com a causa de morbiditat o d'atenció
addicional del nadó

 P08.0 Grandària excepcional del nadó
  Normalment implica un pes en néixer de 4.500 grams o més

  Exclou 1: síndrome de l'infant de mare diabètica (P70.1)
síndrome del nadó de mare amb diabetis gestacional (P70.0)

 P08.1 Altres nadons amb pes excessiu en relació amb l'edat gestacional

  Altres nadons de grandària o de pes excessius independentment del temps de gestació
Normalment implica un pes en néixer de 4.000 grams a 4.499 grams

  
Exclou 1: nadó amb un pes en néixer de 4.500 grams o més (P08.0)

síndrome de l'infant de mare diabètica (P70.1)
síndrome del nadó de mare amb diabetis gestacional (P70.0).

 P08.2 Nadó tardà, sense pes excessiu en relació amb l'edat gestacional
  P08.21 Nadó postterme

   Nadó, el període de gestació del qual és d'entre 40 setmanes completes i 42 setmanes
completes

  P08.22 Nadó de gestació prolongada

   
Nadó, el període de gestació del qual és de més de 42 setmanes completes (294 dies o
més) sense grandària o pes excessius en relació amb l'edat gestacional
Postmaduresa NE

Resultats anòmals en cribratge neonatal (P09)
P09 Resultats anòmals en cribratge neonatal

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar els signes, els símptomes i les afeccions associats a cribratge

 Exclou 2: evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (R75)
Traumatisme en el naixement (P10-P15)
P10 Laceració i hemorràgia intracranials causades per lesió durant el part

 
Exclou 1: hemorràgia intracranial del nadó causada per anòxia o hipòxia (P52.-)

hemorràgia intracranial del nadó NE (P52.9)
hemorràgia intracranial no traumàtica del nadó (P52.-)

 P10.0 Hemorràgia subdural causada per lesió durant el part
  Hematoma subdural (localitzat) causat per lesió durant el part

  Exclou 1: hemorràgia subdural acompanyada d'esquinçament tentorial (P10.4)
 P10.1 Hemorràgia cerebral causada per lesió durant el part
 P10.2 Hemorràgia intraventricular causada per lesió durant el part
 P10.3 Hemorràgia subaracnoidal causada per lesió durant el part
 P10.4 Esquinçament tentorial causat per lesió durant el part
 P10.8 Altres tipus de laceració i hemorràgia intracranials causades per lesió durant el part
 P10.9 Laceració i hemorràgia intracranials no especificades causades per lesió durant el part
P11 Altres tipus de lesió del sistema nerviós central durant el part
 P11.0 Edema cerebral causat per lesió durant el part
 P11.1 Altres tipus especificats de dany encefàlic causats per lesió durant el part
 P11.2 Dany encefàlic no especificat causat per lesió durant el part
 P11.3 Lesió de nervi facial durant el part
  Paràlisi facial causada per lesió durant el part
 P11.4 Lesió d'altres nervis cranials durant el part
 P11.5 Lesió de columna vertebral i medul·la espinal durant el part
  Fractura de columna vertebral causada per lesió durant el part
 P11.9 Lesió del sistema nerviós central durant el part no especificada
P12 Lesió de cuir cabellut durant el part
 P12.0 Cefalohematoma causat per lesió durant el part
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 P12.1 Bony (per extracció de ventosa) causat per lesió durant el part
 P12.2 Hemorràgia subaponeuròtica epicranial causada per lesió durant el part
  Hemorràgia subgaleal
 P12.3 Equimosi de cuir cabellut causada per lesió durant el part
 P12.4 Lesió de cuir cabellut del nadó causada per l'equipament de monitoratge

  Incisió al cuir cabellut del nadó per a presa de mostra
Lesió per elèctrode al cuir cabellut del nadó

 P12.8 Altres tipus de lesió de cuir cabellut durant el part
  P12.81 Caput succedaneum
  P12.89 Altres tipus de lesió de cuir cabellut durant el part
 P12.9 Lesió de cuir cabellut durant el part no especificada
P13 Lesió de l'esquelet durant el part
 Exclou 2: lesió de columna vertebral durant el part (P11.5)
 P13.0 Fractura cranial causada per lesió durant el part
 P13.1 Altres tipus de lesió cranial durant el part
  Exclou 1: cefalohematoma (P12.0)
 P13.2 Lesió de fèmur durant el part
 P13.3 Lesió d'altres ossos llargs durant el part
 P13.4 Fractura de clavícula causada per lesió durant el part
 P13.8 Lesions d'altres parts de l'esquelet durant el part
 P13.9 Lesió de l'esquelet durant el part no especificada
P14 Lesió del sistema nerviós perifèric durant el part
 P14.0 Paràlisi d'Erb causada per lesió durant el part
 P14.1 Paràlisi de Klumpke causada per lesió durant el part
 P14.2 Paràlisi de nervi frènic causada per lesió durant el part
 P14.3 Altres tipus de lesió de plexe braquial durant el part
 P14.8 Lesions d'altres parts del sistema nerviós perifèric durant el part
 P14.9 Lesió del sistema nerviós perifèric durant el part no especificada
P15 Altres tipus de lesió durant el part
 P15.0 Lesió de fetge durant el part
  Ruptura de fetge causada per lesió durant el part
 P15.1 Lesió de melsa durant el part
  Ruptura de melsa causada per lesió durant el part
 P15.2 Lesió esternomastoidal causada per lesió durant el part
 P15.3 Lesió d'ull durant el part

  Hemorràgia subconjuntival causada per lesió durant el part
Glaucoma traumàtic causat per lesió durant el part

 P15.4 Lesió de cara durant el part
  Congestió facial causada per lesió durant el part
 P15.5 Lesió de genitals externs durant el part
 P15.6 Necrosi de teixit adipós subcutani causada per lesió durant el part
 P15.8 Altres tipus especificats de lesió durant el part
 P15.9 Lesió durant el part no especificada
Trastorns respiratoris i cardiovasculars específics del període perinatal (P19-P29)
P19 Acidèmia metabòlica del nadó
 Inclou: acidèmia metabòlica del nadó

 P19.0 Acidèmia metabòlica del nadó detectada per primera vegada abans de l'inici del treball de part
 P19.1 Acidèmia metabòlica del nadó detectada per primera vegada durant el treball de part
 P19.2 Acidèmia metabòlica detectada en néixer
 P19.9 Acidèmia metabòlica no especificada
P22 Destret respiratori del nadó
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 P22.0 Síndrome del destret respiratori del nadó

  

Síndrome del destret cardiorespiratori del nadó
Malaltia de la membrana hialina
Síndrome del destret respiratori idiopàtic [SDRI o SDR] del nadó
Síndrome d'hipoperfusió pulmonar
Síndrome del destret respiratori, tipus I

  Exclou 2: aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida respiratòria del nadó NE (P28.5)

 P22.1 Taquipnea transitòria del nadó

  
Taquipnea idiopàtica del nadó
Síndrome del destret respiratori, tipus II
Síndrome del pulmó humit

 P22.8 Altres tipus de destret respiratori del nadó

  Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida respiratòria del nadó NE (P28.5)

 P22.9 Destret respiratori del nadó no especificat

  Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida respiratòria del nadó NE (P28.5)

P23 Pneumònia congènita
 Inclou: pneumònia infecciosa adquirida a l'úter o durant el part

 Exclou 1: pneumònia neonatal a conseqüència d'aspiració (P24.-)
 P23.0 Pneumònia congènita causada per agent víric

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B97) per a identificar el microorganisme

  Exclou 1: pneumonitis rubeolar congènita (P35.0)
 P23.1 Pneumònia congènita causada per Chlamydia
 P23.2 Pneumònia congènita causada per Staphylococcus
 P23.3 Pneumònia congènita causada per estreptococs, grup B
 P23.4 Pneumònia congènita causada per Escherichia coli
 P23.5 Pneumònia congènita causada per Pseudomonas
 P23.6 Pneumònia congènita causada per altres agents bacterians

  

Pneumònia congènita causada per Haemophilus influenzae
Pneumònia congènita causada per Klebsiella pneumoniae
Pneumònia congènita causada per Mycoplasma
Pneumònia congènita causada per Streptococcus, excepte grup B

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (B95-B96) per a identificar el microorganisme

 P23.8 Pneumònia congènita causada per altres microorganismes
 P23.9 Pneumònia congènita no especificada
P24 Aspiració neonatal
 Inclou: aspiració intrauterina i durant el part

 P24.0 Aspiració de meconi

  Exclou 1: meconi expel·lit (sense aspiració) durant el part (P03.82 )
tinció de meconi (P96.83 )

  P24.00 Aspiració de meconi, sense símptomes respiratoris
   Aspiració de meconi NE
  P24.01 Aspiració de meconi, amb símptomes respiratoris

   
Pneumònia per aspiració de meconi
Pneumonitis per aspiració de meconi
Síndrome d'aspiració de meconi NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària, si
escau (I27.2-)
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 P24.1 Aspiració neonatal de líquid àmnic (clar) i mocs
  Aspiració neonatal de líquid àmnic
  P24.10 Aspiració neonatal de líquid àmnic (clar) i mocs, sense símptomes respiratoris
   Aspiració neonatal de líquid àmnic i mocs NE
  P24.11 Aspiració neonatal de líquid àmnic (clar) i mocs, amb símptomes respiratoris

   Aspiració neonatal de líquid àmnic i mocs amb pneumònia
Aspiració neonatal de líquid àmnic i mocs amb pneumonitis

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària, si
escau (I27.2-)

 P24.2 Aspiració neonatal de sang
  P24.20 Aspiració neonatal de sang, sense símptomes respiratoris
   Aspiració neonatal de sang NE
  P24.21 Aspiració neonatal de sang, amb símptomes respiratoris

   Aspiració neonatal de sang amb pneumònia
Aspiració neonatal de sang amb pneumonitis

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària, si
escau (I27.2-)

 P24.3 Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats
  Aspiració neonatal de contingut gàstric
  P24.30 Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats, sense símptomes respiratoris
   Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats NE
  P24.31 Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats, amb símptomes respiratoris

   Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats amb pneumònia
Aspiració neonatal de llet i aliments regurgitats amb pneumonitis

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària, si
escau (I27.2-)

 P24.8 Altres tipus d'aspiració neonatal
  P24.80 Altres tipus d'aspiració neonatal, sense símptomes respiratoris
   Aspiració neonatal NCAL
  P24.81 Altres tipus d'aspiració neonatal, amb símptomes respiratoris

   

Pneumònia per aspiració neonatal NCAL
Aspiració neonatal amb pneumonitis NCAL
Aspiració neonatal amb pneumònia NE
Aspiració neonatal amb pneumonitis NE

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària, si
escau (I27.2-)

 P24.9 Aspiració neonatal no especificada
P25 Emfisema intersticial i afeccions relacionades originades en el període perinatal
 P25.0 Emfisema intersticial originat en el període perinatal
 P25.1 Pneumotòrax originat en el període perinatal
 P25.2 Pneumatomediastí originat en el període perinatal
 P25.3 Pneumatopericardi originat en el període perinatal
 P25.8 Altres afeccions relacionades amb emfisema intersticial originades en el període perinatal
P26 Hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal
 Exclou 1: hemorràgia idiopàtica aguda en infants de més de 28 dies (R04.81)
 P26.0 Hemorràgia traqueobronquial originada en el període perinatal
 P26.1 Hemorràgia pulmonar massiva originada en el període perinatal
 P26.8 Altres tipus d'hemorràgia pulmonar originats en el període perinatal
 P26.9 Hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal no especificada
P27 Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal
 Exclou 2: destret respiratori del nadó (P22.0-P22.9)
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 P27.0 Síndrome de Wilson-Mikity
  Dismaturitat pulmonar
 P27.1 Displàsia broncopulmonar originada en el període perinatal
 P27.8 Altres malalties respiratòries cròniques originades en el període perinatal

  Fibrosi pulmonar congènita
Pulmó amb efectes de ventilació mecànica en el nadó

 P27.9 Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal no especificada
P28 Altres afeccions respiratòries originades en el període perinatal
 Exclou 1: malformacions congènites de l'aparell respiratori (Q30-Q34)
 P28.0 Atelèctasi primària del nadó

  
Fallida primària en expandir-se les unitats respiratòries terminals
Hipoplàsia pulmonar associada a gestació curta
Immaduresa pulmonar NE

 P28.1 Altres atelèctasis del nadó i atelèctasis del nadó no especificades
  P28.10 Atelèctasi del nadó no especificada
   Atelèctasi del nadó NE
  P28.11 Atelèctasi per absorció sense síndrome del destret respiratori
   Exclou 1: atelèctasi per absorció amb síndrome del destret respiratori (P22.0)
  P28.19 Altres tipus d'atelèctasi del nadó

   Atelèctasi parcial del nadó
Atelèctasi secundària del nadó

 P28.2 Atacs cianòtics del nadó
  Exclou 1: apnea del nadó (P28.3-P28.4)
 P28.3 Apnea del son primària del nadó

  
Apnea del son central del nadó
Apnea del son obstructiva del nadó
Apnea del son del nadó NE

 P28.4 Altres tipus d'apnea del nadó

  Apnea de la prematuritat
Apnea obstructiva del nadó

  Exclou 1: apnea del son obstructiva del nadó (P28.3)
 P28.5 Fallida respiratòria del nadó

  Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81)
destret respiratori del nadó (P22.0-)

 P28.8 Altres afeccions respiratòries especificades del nadó
  P28.81 Aturada respiratòria del nadó
  P28.89 Altres afeccions respiratòries especificades del nadó

   
Estridor laringi congènit
Constipat del nadó
Coriza del nadó

   Exclou 1: rinitis sifilítica congènita precoç (A50.05)
 P28.9 Afecció respiratòria del nadó no especificada
  Depressió respiratòria del nadó
P29 Trastorns cardiovasculars originats en el període perinatal
 Exclou 1: malformacions congènites de l'aparell circulatori (Q20-Q28)
 P29.0 Insuficiència cardíaca neonatal
 P29.1 Arrítmia cardíaca neonatal
  P29.11 Taquicàrdia neonatal
  P29.12 Bradicàrdia neonatal
 P29.2 Hipertensió neonatal
 P29.3 Circulació fetal persistent

  Tancament retardat de conducte arteriós
Hipertensió pulmonar (persistent) del nadó

  P29.30 Hipertensió pulmonar del nadó
   Hipertensió pulmonar persistent del nadó
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  P29.38 Altres tipus de circulació fetal persistent
   Tancament retardat de conducte arteriós
 P29.4 Isquèmia miocardíaca transitòria del nadó
 P29.8 Altres trastorns cardiovasculars originats en el període perinatal
  P29.81 Aturada cardíaca del nadó
  P29.89 Altres trastorns cardiovasculars originats en el període perinatal
 P29.9 Trastorn cardiovascular originat en el període perinatal no especificat
Infeccions específiques del període perinatal (P35-P39)
Exclou 2: botulisme del nadó (A48.51)

estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z21)
evidència del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (R75)
infecció gonocòccica congènita (A54.-)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
malalties infeccioses intestinals (A00-A09)
malalties infeccioses no específiques del període perinatal (A00-B99, J09, J10.-)
pneumònia congènita (P23.-)
sífilis congènita (A50.-)
tètanus neonatal (A33)

P35 Malalties víriques congènites
 Inclou: infeccions adquirides a l'úter o durant el part

 P35.0 Síndrome de rubèola congènita
  Pneumonitis rubeolar congènita
 P35.1 Infecció congènita per citomegalovirus
 P35.2 Infecció congènita per herpesvirus [herpes simple]
 P35.3 Hepatitis vírica congènita
 P35.4 Malaltia pel virus del Zika congènita

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions de la malaltia pel virus del Zika congènita

 P35.8 Altres malalties víriques congènites
  Varicel·la [verola borda] congènita
 P35.9 Malaltia vírica congènita no especificada
P36 Sèpsia bacteriana del nadó
 Inclou: sèpsia congènita

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar la sèpsia greu (R65.2-) i la disfunció orgànica aguda associada

 P36.0 Sèpsia del nadó causada per estreptococs, grup B
 P36.1 Sèpsia del nadó causada per altres estreptococs i estreptococs no especificats
  P36.10 Sèpsia del nadó causada per estreptococs no especificats
  P36.19 Sèpsia del nadó causada per altres estreptococs
 P36.2 Sèpsia del nadó causada per Staphylococcus aureus
 P36.3 Sèpsia del nadó causada per altres estafilococs i estafilococs no especificats
  P36.30 Sèpsia del nadó causada per estafilococs no especificats
  P36.39 Sèpsia del nadó causada per altres estafilococs
 P36.4 Sèpsia del nadó causada per Escherichia coli
 P36.5 Sèpsia del nadó causada per anaerobis
 P36.8 Altres tipus de sèpsia bacteriana del nadó

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria B96 per a identificar el microorganisme

 P36.9 Sèpsia bacteriana del nadó no especificada
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P37 Altres malalties infeccioses i parasitàries congènites

 

Exclou 2: diarrea neonatal infecciosa (A00-A09)
diarrea neonatal no infecciosa (P78.3)
enterocolitis necrosant del nadó (P77.-)
oftàlmia neonatal causada per gonococs (A54.31)
sífilis congènita (A50.-)
tètanus neonatal (A33)

 P37.0 Tuberculosi congènita
 P37.1 Toxoplasmosi congènita
  Hidrocefàlia causada per toxoplasmosi congènita
 P37.2 Listeriosi neonatal (disseminada)
 P37.3 Paludisme [malària] congènit causat per Plasmodium falciparum
 P37.4 Altres tipus de paludisme [malària] congènit
 P37.5 Candidosi neonatal
 P37.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries congènites especificades
 P37.9 Malaltia infecciosa i parasitària congènita no especificada
P38 Omfalitis del nadó

 
Exclou 1: hemorràgia umbilical del nadó (P51.-)

omfalitis tetànica (A33)
omfalitis, no del nadó (L08.82)

 P38.1 Omfalitis amb hemorràgia lleu
 P38.9 Omfalitis sense hemorràgia
  Omfalitis del nadó NE
P39 Altres infeccions específiques del període perinatal

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el microorganisme o la infecció específica

 P39.0 Mastitis infecciosa neonatal

  Exclou 1: ingurgitació mamària del nadó (P83.4)
mastitis no infecciosa del nadó (P83.4)

 P39.1 Conjuntivitis i dacriocistitis neonatals

  Conjuntivitis neonatal per clamídies
Oftàlmia neonatal NE

  Exclou 1: conjuntivitis gonocòccica (A54.31)
 P39.2 Infecció intraàmnica que afecta el nadó no classificada a cap altre lloc
 P39.3 Infecció neonatal del tracte urinari
 P39.4 Infecció cutània neonatal
  Piodèrmia neonatal

  Exclou 1: pèmfig dels nadons (L00)
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00)

 P39.8 Altres infeccions específiques del període perinatal especificades
 P39.9 Infecció específica del període perinatal no especificada
Trastorns hemàtics i hemorràgics del nadó (P50-P61)
Exclou 1: anèmies hemolítiques hereditàries (D55-D58)

estenosi i estretor congènites de conductes biliars (Q44.3)
síndrome de Crigler-Najjar (E80.5)
síndrome de Dubin-Johnson (E80.6)
síndrome de Gilbert (E80.4)

P50 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal)
 Exclou 1: anèmia congènita per pèrdua de sang intrauterina (fetal) (P61.3)
 P50.0 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal) per vasos previs
 P50.1 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal) per ruptura del cordó
 P50.2 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal) per placenta
 P50.3 Nadó afectat per hemorràgia entre bessons
 P50.4 Nadó afectat per hemorràgia en la circulació materna
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 P50.5 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal) per tall del cordó umbilical de l'altre bessó
 P50.8 Nadó afectat per altres pèrdues de sang intrauterina (fetal)
 P50.9 Nadó afectat per pèrdua de sang intrauterina (fetal) no especificada
  Nadó afectat per hemorràgia fetal NE
P51 Hemorràgia umbilical del nadó

 Exclou 1: hemorràgia umbilical per tall del cordó umbilical de l'altre bessó (P50.5)
omfalitis amb hemorràgia lleu (P38.1)

 P51.0 Hemorràgia umbilical massiva del nadó
 P51.8 Altres tipus d'hemorràgia umbilical del nadó
  Despreniment de lligadura umbilical NE
 P51.9 Hemorràgia umbilical del nadó no especificada
P52 Hemorràgia intracranial no traumàtica del nadó
 Inclou: hemorràgia intracranial causada per anòxia o hipòxia

 Exclou 1: hemorràgia intracranial causada per altres lesions (S06.-)
hemorràgia intracranial causada per lesió durant el part (P10.-)

 P52.0 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) del nadó, grau 1

  Hemorràgia subependimàtica (sense extensió intraventricular)
Hemorràgia a la matriu germinal

 P52.1 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) del nadó, grau 2

  Hemorràgia subependimàtica amb extensió intraventricular
Hemorràgia intraventricular

 P52.2 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) del nadó, grau 3 i grau 4
  P52.21 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) del nadó, grau 3
   Hemorràgia subependimàtica amb extensió intraventricular i dilatació ventricular
  P52.22 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) del nadó, grau 4

   Hemorràgia que afecta el còrtex cerebral
Hemorràgia subependimàtica amb extensió intracerebral

 P52.3 Hemorràgia intraventricular (no traumàtica) no especificada del nadó
 P52.4 Hemorràgia intracerebral (no traumàtica) del nadó
 P52.5 Hemorràgia subaracnoidal (no traumàtica) del nadó
 P52.6 Hemorràgia cerebel·losa (no traumàtica) i de la fossa posterior del nadó
 P52.8 Altres tipus d'hemorràgia intracranial (no traumàtica) del nadó
 P52.9 Hemorràgia intracranial (no traumàtica) no especificada del nadó
P53 Malaltia hemorràgica del nadó
 Carència de vitamina K del nadó
P54 Altres tipus d'hemorràgia neonatal

 Exclou 1: hemorràgia pulmonar originada en el període perinatal (P26.-)
nadó afectat per pèrdua de sang (intrauterina) (P50.-)

 P54.0 Hematèmesi neonatal
  Exclou 1: hematèmesi neonatal causada per sang materna deglutida (P78.2)
 P54.1 Melena neonatal
  Exclou 1: melena neonatal causada per sang materna deglutida (P78.2)
 P54.2 Hemorràgia rectal neonatal
 P54.3 Altres tipus d'hemorràgia gastrointestinal neonatal
 P54.4 Hemorràgia suprarenal neonatal
 P54.5 Hemorràgia cutània neonatal

  

Hematoma neonatal
Equimosi neonatal
Petèquies neonatals
Hematomes superficials neonatals

  Exclou 2: cefalohematoma causat per lesió durant el part (P12.0)
equimosi de cuir cabellut causada per lesió durant el part (P12.3)

 P54.6 Hemorràgia vaginal neonatal
  Pseudomenstruació neonatal
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 P54.8 Altres tipus especificats d'hemorràgia neonatal
 P54.9 Hemorràgia neonatal no especificada
P55 Malaltia hemolítica del nadó
 P55.0 Isoimmunització Rh del nadó
 P55.1 Isoimmunització AB0 del nadó
 P55.8 Altres malalties hemolítiques del nadó
 P55.9 Malaltia hemolítica del nadó no especificada
P56 Hidropesia fetal causada per malaltia hemolítica
 Exclou 1: hidropesia fetal NE (P83.2)
 P56.0 Hidropesia fetal causada per isoimmunització

 P56.9 Hidropesia fetal causada per altres malalties hemolítiques i per malalties hemolítiques no
especificades

  P56.90 Hidropesia fetal causada per malaltia hemolítica no especificada
  P56.99 Hidropesia fetal causada per altres malalties hemolítiques
P57 Kernicterus
 P57.0 Kernicterus causat per isoimmunització
 P57.8 Altres tipus especificats de kernicterus
  Exclou 1: síndrome de Crigler-Najjar (E80.5)
 P57.9 Kernicterus no especificat
P58 Icterícia neonatal causada per altres hemòlisis excessives
 Exclou 1: icterícia causada per isoimmunització (P55-P57)
 P58.0 Icterícia neonatal causada per hematoma
 P58.1 Icterícia neonatal causada per hemorràgia
 P58.2 Icterícia neonatal causada per infecció
 P58.3 Icterícia neonatal causada per policitèmia
 P58.4 Icterícia neonatal causada per toxines o fàrmacs transmesos per la mare o administrats al nadó

  Codifiqueu
primer:

la intoxicació causada per fàrmac o toxina, si escau (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  P58.41 Icterícia neonatal causada per toxines o fàrmacs transmesos per la mare
  P58.42 Icterícia neonatal causada per toxines o fàrmacs administrats al nadó
 P58.5 Icterícia neonatal causada per sang materna deglutida
 P58.8 Icterícia neonatal causada per altres hemòlisis excessives especificades
 P58.9 Icterícia neonatal causada per hemòlisi excessiva no especificada
P59 Icterícia neonatal causada per altres causes i causes no especificades

 Exclou 1: icterícia causada per errors congènits del metabolisme (E70-E88)
kernicterus (P57.-)

 P59.0 Icterícia neonatal associada a part preterme

  Hiperbilirubinèmia de la prematuritat
Icterícia per conjugació tardana associada a part preterme

 P59.1 Síndrome de bilis espessa

 P59.2 Icterícia neonatal causada per altres danys hepatocel·lulars i danys hepatocel·lulars no
especificats

  Exclou 1: hepatitis vírica congènita (P35.3)
  P59.20 Icterícia neonatal causada per dany hepatocel·lular no especificat
  P59.29 Icterícia neonatal causada per altres danys hepatocel·lulars

   Hepatitis de cèl·lules gegants neonatal
Hepatitis (idiopàtica) neonatal

 P59.3 Icterícia neonatal causada per inhibidor de la llet materna
 P59.8 Icterícia neonatal causada per altres causes especificades
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 P59.9 Icterícia neonatal no especificada
  Icterícia fisiològica neonatal (intensa) (prolongada) NE
P60 Coagulació intravascular disseminada del nadó
 Síndrome de desfibrinació del nadó
P61 Altres trastorns hemàtics perinatals
 Exclou 1: hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància (D80.7)
 P61.0 Trombocitopènia neonatal transitòria

  
Trombocitopènia neonatal causada per exsanguinotransfusió
Trombocitopènia neonatal causada per trombocitopènia materna idiopàtica
Trombocitopènia neonatal causada per isoimmunització

 P61.1 Policitèmia del nadó
 P61.2 Anèmia de la prematuritat
 P61.3 Anèmia congènita per pèrdua de sang fetal
 P61.4 Altres tipus d'anèmia congènita no classificats a cap altre lloc
  Anèmia congènita NE
 P61.5 Neutropènia neonatal transitòria
  Exclou 1: neutropènia congènita (no transitòria) (D70.0)
 P61.6 Altres trastorns de la coagulació neonatals transitoris
 P61.8 Altres trastorns hemàtics perinatals especificats
 P61.9 Trastorn hemàtic perinatal no especificat
Trastorns endocrins i metabòlics transitoris específics del nadó (P70-P74)
Inclou: alteracions endocrines i metabòliques transitòries a conseqüència de la resposta del nadó a factors endocrins i

metabòlics materns o a l'adaptació a l'entorn extrauterí
P70 Trastorns transitoris del metabolisme dels carbohidrats específics del nadó
 P70.0 Síndrome del nadó de mare amb diabetis gestacional
  Nadó (amb hipoglucèmia) afectat per diabetis gestacional de la mare

  
Exclou 1: nadó (amb hipoglucèmia) afectat per diabetis gestacional de la mare (preexistent)

(P70.1)
síndrome de l'infant de mare diabètica (P70.1)

 P70.1 Síndrome de l'infant de mare diabètica
  Nadó (amb hipoglucèmia) afectat per diabetis gestacional de la mare (preexistent)

  Exclou 1: nadó (amb hipoglucèmia) afectat per diabetis gestacional de la mare (P70.0)
síndrome del nadó de mare amb diabetis gestacional (P70.0)

 P70.2 Diabetis mellitus neonatal
 P70.3 Hipoglucèmia neonatal iatrogènica
 P70.4 Altres tipus d'hipoglucèmia neonatal
  Hipoglucèmia neonatal transitòria
 P70.8 Altres trastorns transitoris del metabolisme dels carbohidrats del nadó
 P70.9 Trastorn transitori del metabolisme dels carbohidrats del nadó no especificat
P71 Trastorns neonatals transitoris del metabolisme del calci i el magnesi
 P71.0 Hipocalcèmia del nadó per llet de vaca
 P71.1 Altres tipus d'hipocalcèmia neonatal
  Exclou 1: hipoparatiroïdisme neonatal (P71.4)
 P71.2 Hipomagnesèmia neonatal
 P71.3 Tetània neonatal sense dèficit de magnesi o calci
  Tetània neonatal NE
 P71.4 Hipoparatiroïdisme neonatal transitori
 P71.8 Altres trastorns neonatals transitoris del metabolisme del calci i el magnesi
 P71.9 Trastorn neonatal transitori no especificat del metabolisme del calci i el magnesi
P72 Altres trastorns endocrins neonatals transitoris

 
Exclou 1: goll dishormonogènic (E07.1)

hipotiroïdisme congènit amb goll o sense (E03.0-E03.1)
síndrome de Pendred (E07.1)
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 P72.0 Goll neonatal no classificat a cap altre lloc
  Goll congènit transitori amb normofunció
 P72.1 Hipertiroïdisme neonatal transitori
  Tirotoxicosi neonatal
 P72.2 Altres trastorns neonatals transitoris de la funció tiroidal no classificats a cap altre lloc
  Hipotiroïdisme neonatal transitori
 P72.8 Altres trastorns endocrins neonatals transitoris especificats
 P72.9 Trastorn endocrí neonatal transitori no especificat
P74 Altres alteracions electrolítiques i metabòliques neonatals transitòries
 P74.0 Acidosi metabòlica tardana del nadó
  Exclou 1: acidosi metabòlica (fetal) del nadó (P19)
 P74.1 Deshidratació del nadó
 P74.2 Alteracions de l'equilibri de sodi del nadó
  P74.21 Hipernatrèmia del nadó
  P74.22 Hiponatrèmia del nadó
 P74.3 Alteracions de l'equilibri de potassi del nadó
  P74.31 Hipercalèmia del nadó
  P74.32 Hipocalèmia del nadó
 P74.4 Altres alteracions electrolítiques transitòries del nadó
  P74.41 Alcalosi del nadó
   Hiperbicarbonatèmia
  P74.42 Alteracions de l'equilibri de clor del nadó
   P74.421 Hiperclorèmia del nadó
    Acidosi metabòlica hiperclorèmica

    Exclou 2: acidosi metabòlica tardana del nadó (P74.0)
   P74.422 Hipoclorèmia del nadó
  P74.49 Altres alteracions electrolítiques transitòries del nadó
 P74.5 Tirosinèmia transitòria del nadó
 P74.6 Hiperamonièmia transitòria del nadó
 P74.8 Altres alteracions metabòliques transitòries del nadó
  Trastorns metabòlics dels aminoàcids descrits com a transitoris
 P74.9 Alteració metabòlica transitòria del nadó no especificada
Trastorns de l'aparell digestiu del nadó (P76-P78)
P76 Altres tipus d'obstrucció intestinal del nadó
 P76.0 Síndrome del tap de meconi
  Ili meconial NE

  Exclou 1: ili meconial en fibrosi quística (E84.11)
 P76.1 Ili transitori del nadó
  Exclou 1: malaltia de Hirschsprung (Q43.1)
 P76.2 Obstrucció intestinal causada per llet espessa
 P76.8 Altres tipus especificats d'obstrucció intestinal del nadó
  Exclou 1: obstrucció intestinal classificable a K56.-
 P76.9 Obstrucció intestinal del nadó no especificada
P77 Enterocolitis necrosant del nadó
 P77.1 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi 1
  Enterocolitis necrosant sense pneumatosi sense perforació
 P77.2 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi 2
  Enterocolitis necrosant amb pneumatosi sense perforació
 P77.3 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi 3

  Enterocolitis necrosant amb perforació
Enterocolitis necrosant amb pneumatosi i perforació
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 P77.9 Enterocolitis necrosant del nadó no especificada
  Enterocolitis necrosant del nadó NE
P78 Altres trastorns perinatals de l'aparell digestiu

 Exclou 1: fibrosi quística (E84.0-E84.9)
hemorràgies gastrointestinals neonatals (P54.0-P54.3)

 P78.0 Perforació intestinal perinatal
  Peritonitis meconial
 P78.1 Altres tipus de peritonitis neonatal
  Peritonitis neonatal NE
 P78.2 Hematèmesi i melena neonatals causades per sang materna deglutida
 P78.3 Diarrea neonatal no infecciosa
  Diarrea neonatal NE
 P78.8 Altres trastorns perinatals especificats de l'aparell digestiu
  P78.81 Cirrosi congènita (hepàtica)
  P78.82 Úlcera pèptica del nadó
  P78.83 Reflux esofàgic del nadó
   Reflux esofàgic neonatal
  P78.84 Hepatopatia al·loimmunitària gestacional

   HAG
Hemocromatosi neonatal

   Exclou 1: hemocromatosi (E83.11-)
  P78.89 Altres trastorns perinatals especificats de l'aparell digestiu
 P78.9 Trastorn perinatal no especificat de l'aparell digestiu
Afeccions relacionades amb el tegument i la regulació de la temperatura en el nadó (P80-P83)
P80 Hipotèrmia del nadó
 P80.0 Síndrome de lesió per fred

  Hipotèrmia greu i generalment crònica associada a aparença d'enrojolament sobtat, edema i anomalies
neurològiques i bioquímiques

  Exclou 1: hipotèrmia lleu del nadó (P80.8)
 P80.8 Altres tipus d'hipotèrmia del nadó
  Hipotèrmia lleu del nadó
 P80.9 Hipotèrmia del nadó no especificada
P81 Altres alteracions de la regulació de la temperatura en el nadó
 P81.0 Hipertèrmia ambiental del nadó
 P81.8 Altres alteracions especificades de la regulació de la temperatura en el nadó
 P81.9 Alteració no especificada de la regulació de la temperatura en el nadó
  Febre del nadó NE
P83 Altres afeccions del tegument específiques del nadó

 

Exclou 1: hidropesia fetal causada per malaltia hemolítica (P56.-)
infecció cutània neonatal (P39.4)
malformacions congènites de la pell i el tegument (Q80-Q84)
síndrome estafilocòccica de la pell escaldada (L00)

 Exclou 2: crosta làctia (L21.0)
dermatitis dels bolquers (L22)

 P83.0 Esclerema dels nadons
 P83.1 Eritema tòxic dels nadons
 P83.2 Hidropesia fetal no causada per malaltia hemolítica
  Hidropesia fetal NE
 P83.3 Altres edemes i edemes no especificats específics del nadó
  P83.30 Edema específic del nadó no especificat
  P83.39 Altres tipus d'edema específic del nadó
 P83.4 Ingurgitació mamària del nadó
  Mastitis no infecciosa del nadó
 P83.5 Hidrocele congènita
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 P83.6 Pòlip umbilical del nadó
 P83.8 Altres afeccions especificades del tegument específiques del nadó

  
Síndrome del nadó bronzejat
Esclerodèrmia neonatal
Urticària neonatal

  P83.81 Granuloma umbilical

   Exclou 2: trastorn granulomatós de la pell i el teixit subcutani no especificat
(L92.9)

  P83.88 Altres afeccions especificades del tegument específiques del nadó

   
Esclerodèrmia neonatal
Urticària neonatal
Síndrome del nadó bronzejat

 P83.9 Afecció del tegument específica del nadó no especificada
Altres problemes del nadó (P84)
P84 Altres problemes del nadó

 

Acidèmia del nadó
Acidosi del nadó
Anòxia del nadó NE
Asfíxia del nadó NE
Hipercàpnia del nadó
Hipoxèmia del nadó
Hipòxia del nadó NE
Acidosi mixta [metabòlica i respiratòria] del nadó

 
Exclou 1: acidosi metabòlica tardana del nadó (P74.0)

encefalopatia hipòxica isquèmica [EHI] (P91.6-)
hemorràgia intracranial causada per anòxia o hipòxia (P52.-)

Altres trastorns originats en el període perinatal (P90-P96)
P90 Convulsions del nadó

 Exclou 1: convulsions neonatals benignes (familiars) (G40.3-)
epilèpsia mioclònica benigna infantil (G40.3-)

P91 Altres alteracions de l'estat cerebral del nadó
 P91.0 Isquèmia cerebral neonatal
  Exclou 1: infart cerebral neonatal (P91.82-)
 P91.1 Quists periventriculars adquirits del nadó
 P91.2 Leucomalàcia cerebral neonatal
  Leucomalàcia periventricular
 P91.3 Irritabilitat cerebral neonatal
 P91.4 Depressió cerebral neonatal
 P91.5 Coma neonatal
 P91.6 Encefalopatia hipòxica isquèmica [EHI]

  
Exclou 1: coma neonatal (P91.5)

depressió cerebral neonatal (P91.4)
irritabilitat cerebral neonatal (P91.3)

  P91.60 Encefalopatia hipòxica isquèmica [EHI] no especificada
  P91.61 Encefalopatia hipòxica isquèmica lleu [EHI]
  P91.62 Encefalopatia hipòxica isquèmica moderada [EHI]
  P91.63 Encefalopatia hipòxica isquèmica greu [EHI]
 P91.8 Altres alteracions especificades de l'estat cerebral del nadó
  P91.81 Encefalopatia neonatal
   P91.811 Encefalopatia neonatal en malalties classificades en un altre lloc

    
Codifiqueu
primer:

cirrosi congènita (hepàtica) (P78.81)
hemorràgia intracranial no traumàtica del nadó (P52.-)
kernicterus (P57.-)

   P91.819 Encefalopatia neonatal no especificada
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  P91.82 Infart cerebral neonatal

   
Accident vascular cerebral isquèmic arterial perinatal
Infart cerebral perinatal
Accident vascular cerebral neonatal

   Exclou 1: infart cerebral (I63.-)

   Exclou 2: hemorràgia intracranial del nadó (P52.-)
   P91.821 Infart cerebral neonatal, costat dret del cervell
   P91.822 Infart cerebral neonatal, costat esquerre del cervell
   P91.823 Infart cerebral neonatal, bilateral
   P91.829 Infart cerebral neonatal, costat del cervell no especificat
  P91.88 Altres alteracions especificades de l'estat cerebral del nadó
 P91.9 Alteració no especificada de l'estat cerebral del nadó
P92 Problemes d'alimentació que afecten el nadó

 Exclou 1: problemes d'alimentació en infant de més de 28 dies (R63.3)
trastorns de la conducta alimentària (F50.-)

 P92.0 Vòmits del nadó
  Exclou 1: vòmits en infant de més de 28 dies (R11.-)
  P92.01 Vòmits biliosos del nadó
   Exclou 1: vòmits biliosos en infant de més de 28 dies (R11.14)
  P92.09 Altres tipus de vòmit del nadó
   Exclou 1: regurgitació d'aliments en el nadó (P92.1)
 P92.1 Regurgitació i ruminació del nadó
 P92.2 Ingestió lenta del nadó
 P92.3 Desnutrició del nadó
 P92.4 Sobrealimentació del nadó
 P92.5 Dificultat neonatal en l'alletament matern
 P92.6 Creixement insuficient del nadó
  Exclou 1: creixement insuficient en infant de més de 28 dies (R62.51)
 P92.8 Altres problemes d'alimentació del nadó
 P92.9 Problema d'alimentació no especificat del nadó
P93 Reaccions i intoxicacions causades per fàrmacs administrats al nadó
 Inclou: reaccions i intoxicacions causades per fàrmacs administrats al fetus i que afecten el nadó

 

Exclou 1: icterícia causada per toxines o fàrmacs transmesos per la mare o administrats al nadó (P58.4-)
reaccions i intoxicacions per consum matern d'opiacis, tranquil·litzants i altres tipus de medicació
(P04.0-P04.1, P04.4-)
símptomes de síndrome d'abstinència pel consum matern de substàncies addictives (P96.1)
símptomes de síndrome d'abstinència per ús terapèutic de fàrmacs o drogues en el nadó (P96.2)

 P93.0 Síndrome grisa del nadó
  Síndrome grisa per administració de cloramfenicol al nadó
 P93.8 Altres reaccions i intoxicacions causades per fàrmacs administrats al nadó

  
Empreu un
codi
addicional:

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

P94 Trastorns del to muscular del nadó
 P94.0 Miastènia greu neonatal transitòria
  Exclou 1: miastènia greu (G70.0)
 P94.1 Hipertonia congènita
 P94.2 Hipotonia congènita
  Síndrome de l'infant flonjo [floppy baby] no especificada
 P94.8 Altres trastorns del to muscular del nadó
 P94.9 Trastorn no especificat del to muscular del nadó
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P95 Nadó nascut mort

 
Mort fetal NE
Mort fetal de causa no especificada
Nadó nascut mort NE

 
Exclou 1: assistència materna per mort intrauterina (O36.4)

avortament diferit (O02.1)
resultat del part, nadó nascut mort (Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.7)

P96 Altres afeccions originades en el període perinatal
 P96.0 Fallida renal congènita
  Urèmia del nadó
 P96.1 Símptomes de síndrome d'abstinència neonatal pel consum matern de substàncies addictives

  Síndrome d'abstinència de droga en fill de mare amb drogodependència
Síndrome d'abstinència neonatal

  Exclou 1: reaccions i intoxicacions causades per opiacis i tranquil·litzants administrats a la
mare durant el treball de part i el part (P04.0)

 P96.2 Símptomes de síndrome d'abstinència per ús terapèutic de fàrmacs o drogues en el nadó
 P96.3 Sutures cranials àmplies del nadó
  Craniomalàcia neonatal
 P96.5 Complicació en el nadó causada per procediment intrauterí (fetal)
  Exclou 2: nadó afectat per amniocentesi (P00.6)
 P96.8 Altres afeccions especificades originades en el període perinatal
  P96.81 Exposició al fum del tabac (parental) (ambiental) en el període perinatal

   
Exclou 2: exposició a fum del tabac ambiental després del període perinatal

(Z77.22)
nadó afectat per exposició intrauterina al tabac (P04.2)

  P96.82 Separació retardada del cordó umbilical
  P96.83 Tinció de meconi

   Exclou 1: aspiració de meconi (P24.00, P24.01)
meconi expel·lit durant el part (P03.82)

  P96.89 Altres afeccions especificades originades en el període perinatal

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar l'afecció

 P96.9 Afecció originada en el període perinatal no especificada
  Debilitat congènita NE
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Capítol 17
Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies cromosòmiques congènites (Q00-Q99)
Nota: No empreu els codis d'aquest capítol en històries clíniques maternes
Exclou 2: errors congènits del metabolisme (E70-E88)
Aquest capítol conté els blocs següents:
Q00-Q07 Malformacions congènites del sistema nerviós
Q10-Q18 Malformacions congènites de l'ull, l'orella, la cara i el coll
Q20-Q28 Malformacions congènites de l'aparell circulatori
Q30-Q34 Malformacions congènites de l'aparell respiratori
Q35-Q37 Llavi fes i paladar fes
Q38-Q45 Altres malformacions congènites de l'aparell digestiu
Q50-Q56 Malformacions congènites dels òrgans genitals
Q60-Q64 Malformacions congènites de l'aparell urinari
Q65-Q79 Malformacions i deformitats congènites del sistema musculoesquelètic
Q80-Q89 Altres malformacions congènites
Q90-Q99 Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc
Malformacions congènites del sistema nerviós (Q00-Q07)
Q00 Anencefàlia i malformacions similars
 Q00.0 Anencefàlia

  

Acefàlia
Acrània
Amieloencefàlia
Hemianencefàlia
Hemicefàlia

 Q00.1 Craniorraquísquisi
 Q00.2 Iniencefàlia
Q01 Encefalocele

 

Inclou: encefalocistocele
encefalomielocele
hidroencefalocele
hidromeningocele cranial
meningocele cerebral
meningoencefalocele
síndrome d'Arnold-Chiari tipus III

 Exclou 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
 Q01.0 Encefalocele frontal
 Q01.1 Encefalocele nasofrontal
 Q01.2 Encefalocele occipital
 Q01.8 Encefalocele, altres localitzacions
 Q01.9 Encefalocele, localització no especificada
Q02 Microcefàlia

 Inclou: hidromicrocefàlia
microencèfal

 Codifiqueu
primer:

si escau, la malaltia pel virus del Zika congènita

 Exclou 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
Q03 Hidrocefàlia congènita
 Inclou: hidrocefàlia neonatal

 

Exclou 1: hidrocefàlia adquirida (G91.-)
hidrocefàlia amb espina bífida (Q05.0-Q05.4)
hidrocefàlia causada per toxoplasmosi congènita (P37.1)
síndrome d'Arnold-Chiari tipus II (Q07.0-)

 Q03.0 Malformacions de l'aqüeducte de Silvi

  
Anomalia de l'aqüeducte de Silvi
Obstrucció congènita de l'aqüeducte de Silvi
Estenosi de l'aqüeducte de Silvi
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 Q03.1 Atrèsia dels forats de Magendie i de Luschka
  Síndrome de Dandy-Walker
 Q03.8 Altres tipus d'hidrocefàlia congènita
 Q03.9 Hidrocefàlia congènita no especificada
Q04 Altres tipus de malformació congènita d'encèfal

 Exclou 1: ciclopia (Q87.0)
macrocefàlia (Q75.3)

 Q04.0 Malformacions congènites del cos callós
  Agènesi del cos callós
 Q04.1 Arrinencefàlia
 Q04.2 Holoprosencefàlia
 Q04.3 Altres tipus de deformitat de reducció d'encèfal

  

Absència de part del cervell
Agènesi de part del cervell
Agíria
Aplàsia de part del cervell
Hidroanencefàlia
Hipoplàsia de part del cervell
Lissencefàlia
Microgíria
Paquigíria

  Exclou 1: malformacions congènites del cos callós (Q04.0)
 Q04.4 Displàsia septoòptica cerebral
 Q04.5 Megaloencefàlia
 Q04.6 Quists cerebrals congènits

  Porencefàlia
Esquizencefàlia

  Exclou 1: quist porencefàlic adquirit (G93.0)
 Q04.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'encèfal

  Síndrome d'Arnold-Chiari tipus IV
Macrogíria

 Q04.9 Malformació congènita de l'encèfal no especificada

  

Anomalia congènita NE de l'encèfal
Deformitat congènita NE de l'encèfal
Malaltia o lesió congènites NE de l'encèfal
Anomalies múltiples congènites NE de l'encèfal

Q05 Espina bífida

 

Inclou: espina bífida (oberta) (quística)
hidromeningocele (espinal)
meningocele (espinal)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
raquísquisi
siringomielocele

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol paraplegia (paraparèsia) associada (G82.2-)

 Exclou 1: espina bífida oculta (Q76.0)
síndrome d'Arnold-Chiari tipus II (Q07.0-)

 Q05.0 Espina bífida cervical amb hidrocefàlia
 Q05.1 Espina bífida toràcica amb hidrocefàlia

  Espina bífida dorsal amb hidrocefàlia
Espina bífida dorsolumbar amb hidrocefàlia

 Q05.2 Espina bífida lumbar amb hidrocefàlia
  Espina bífida lumbosacra amb hidrocefàlia
 Q05.3 Espina bífida sacra amb hidrocefàlia
 Q05.4 Espina bífida no especificada amb hidrocefàlia
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 Q05.5 Espina bífida cervical sense hidrocefàlia
 Q05.6 Espina bífida toràcica sense hidrocefàlia

  Espina bífida dorsal NE
Espina bífida dorsolumbar NE

 Q05.7 Espina bífida lumbar sense hidrocefàlia
  Espina bífida lumbosacra NE
 Q05.8 Espina bífida sacra sense hidrocefàlia
 Q05.9 Espina bífida no especificada
Q06 Altres tipus de malformació congènita de medul·la espinal
 Q06.0 Amièlia
 Q06.1 Hipoplàsia i displàsia de medul·la espinal

  
Atelomièlia
Mieloatèlia
Mielodisplàsia de la medul·la espinal

 Q06.2 Diastematomièlia
 Q06.3 Altres tipus de malformació congènita de cua de cavall
 Q06.4 Hidromièlia
  Hidròrraquis
 Q06.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de medul·la espinal
 Q06.9 Malformació congènita de medul·la espinal no especificada

  
Anomalia congènita NE de medul·la espinal
Deformitat congènita NE de medul·la espinal
Malaltia o lesió congènites NE de medul·la espinal

Q07 Altres tipus de malformació congènita del sistema nerviós

 
Exclou 2: disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1)

neurofibromatosi (no maligna) (Q85.0-)
síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita (G47.35)

 Q07.0 Síndrome d'Arnold-Chiari
  síndrome d'Arnold-Chiari tipus II

  Exclou 1: síndrome d'Arnold-Chiari tipus III (Q01.-)
síndrome d'Arnold-Chiari tipus IV (Q04.8)

  Q07.00 Síndrome d'Arnold-Chiari sense espina bífida ni hidrocefàlia
  Q07.01 Síndrome d'Arnold-Chiari amb espina bífida
  Q07.02 Síndrome d'Arnold-Chiari amb hidrocefàlia
  Q07.03 Síndrome d'Arnold-Chiari amb espina bífida i hidrocefàlia
 Q07.8 Altres tipus especificats de malformació congènita del sistema nerviós

  

Agènesi de nervi
Desplaçament del plexe braquial
Síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula
Síndrome de Marcus Gunn

 Q07.9 Malformació congènita del sistema nerviós no especificada

  
Anomalia congènita NE del sistema nerviós
Deformitat congènita NE del sistema nerviós
Malaltia o lesió congènites NE del sistema nerviós

Malformacions congènites de l'ull, l'orella, la cara i el coll (Q10-Q18)
Exclou 2: llavi fes i paladar fes (Q35-Q37)

malformació congènita de columna cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
malformació congènita de glàndula paratiroide (Q89.2)
malformació congènita de glàndula tiroide (Q89.2)
malformació congènita de laringe (Q31.-)
malformació congènita de llavi NCAL (Q38.0)
malformació congènita de nas (Q30.-)

Q10 Malformacions congènites de la parpella, l'aparell lacrimal i l'òrbita

 Exclou 1: criptoftàlmia NE (Q11.2)
síndrome criptoftàlmica (Q87.0)

 Q10.0 Ptosi congènita
 Q10.1 Ectropi congènit
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 Q10.2 Entropi congènit
 Q10.3 Altres tipus de malformació congènita de parpella

  

Ablefària
Blefarofimosi congènita
Coloboma de la parpella
Absència congènita o agènesi de pestanyes
Absència congènita o agènesi de parpella
Parpella accessòria congènita
Múscul ocular accessori congènit
Malformació congènita de la parpella NE

 Q10.4 Absència i agènesi d'aparell lacrimal
  Absència congènita del punt lacrimal
 Q10.5 Estenosi i estretor congènites de conducte lacrimal
 Q10.6 Altres tipus de malformació congènita de l'aparell lacrimal
  Malformació congènita de l'aparell lacrimal NE
 Q10.7 Malformació congènita d'òrbita
Q11 Anoftàlmia, microftàlmia i macroftàlmia
 Q11.0 Globus ocular quístic
 Q11.1 Altres tipus d'anoftàlmia

  
Anoftàlmia NE
Agènesi ocular
Aplàsia ocular

 Q11.2 Microftàlmia

  

Criptoftàlmia NE
Displàsia ocular
Hipoplàsia ocular
Ull rudimentari

  Exclou 1: síndrome criptoftàlmica (Q87.0)
 Q11.3 Macroftàlmia
  Exclou 1: macroftàlmia en glaucoma congènit (Q15.0)
Q12 Malformacions congènites de cristal·lí
 Q12.0 Cataracta congènita
 Q12.1 Ectòpia congènita de cristal·lí
 Q12.2 Coloboma de cristal·lí
 Q12.3 Afàquia congènita
 Q12.4 Esferofàquia
 Q12.8 Altres tipus de malformació congènita de cristal·lí
  Microfàquia
 Q12.9 Malformació congènita de cristal·lí no especificada
Q13 Malformacions congènites del segment anterior de l'ull
 Q13.0 Coloboma d'iris
  Coloboma NE
 Q13.1 Absència d'iris
  Anirídia

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a glaucoma associat (H42)

 Q13.2 Altres tipus de malformació congènita d'iris

  

Anisocòria congènita
Atrèsia de la pupil·la
Malformació congènita de l'iris NE
Corectòpia

 Q13.3 Opacitat corneal congènita
 Q13.4 Altres tipus de malformació congènita de còrnia

  
Malformació corneal congènita NE
Microcòrnia
Anomalia de Peter
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 Q13.5 Escleròtica blava
 Q13.8 Altres tipus de malformació congènita del segment anterior de l'ull
  Q13.81 Anomalia de Rieger

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a glaucoma associat (H42)

  Q13.89 Altres tipus de malformació congènita del segment anterior de l'ull
 Q13.9 Malformació congènita del segment anterior de l'ull no especificada
Q14 Malformacions congènites del segment posterior de l'ull
 Exclou 2: hipoplàsia de nervi òptic (H47.03-)
 Q14.0 Malformació congènita d'humor vitri
  Opacitat congènita del cos vitri
 Q14.1 Malformació congènita de retina
  Aneurisma retinal congènit
 Q14.2 Malformació congènita de disc òptic
  Coloboma de disc òptic
 Q14.3 Malformació congènita de coroide
 Q14.8 Altres tipus de malformació congènita del segment posterior de l'ull
  Coloboma del fons d'ull
 Q14.9 Malformació congènita del segment posterior de l'ull no especificada
Q15 Altres tipus de malformació congènita de l'ull

 

Exclou 1: albinisme ocular (E70.31-)
hipoplàsia de nervi òptic (H47.03-)
nistagme congènit (H55.01)
retinitis pigmentària (H35.52)

 Q15.0 Glaucoma congènit

  

Anomalia d'Axenfeld
Buftàlmia
Glaucoma de la infància
Glaucoma neonatal
Hidroftàlmia
Queratoglobus congènit amb glaucoma
Macrocòrnia amb glaucoma
Macroftàlmia en glaucoma congènit
Megalocòrnia amb glaucoma

 Q15.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de l'ull
 Q15.9 Malformació congènita de l'ull no especificada

  Anomalia ocular congènita
Deformitat ocular congènita

Q16 Malformacions congènites d'orella que deterioren l'audició
 Exclou 1: sordesa congènita (H90.-)
 Q16.0 Absència congènita de pavelló (de l'orella)
 Q16.1 Absència, atrèsia i estretor congènites de conducte auditiu (extern)
  Atrèsia o estretor congènites del meat ossi
 Q16.2 Absència de trompa d'Eustaqui
 Q16.3 Malformació congènita dels ossicles de l'orella
  Fusió congènita dels ossicles de l'orella
 Q16.4 Altres tipus de malformació congènita d'orella mitjana
  Malformació congènita de l'orella mitjana NE
 Q16.5 Malformació congènita d'orella interna

  Anomalia congènita de laberint membranós
Anomalia congènita d'òrgan de Corti

 Q16.9 Malformació congènita no especificada d'orella que deteriora l'audició
  Absència congènita d'orella NE
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Q17 Altres tipus de malformació congènita d'orella

 Exclou 1: malformacions congènites d'orella amb deterioració de l'audició (Q16.0-Q16.9)
si preauricular (Q18.1)

 Q17.0 Pavelló de l'orella accessori

  

Trague accessori
Poliòtia
Resta o apèndix preauricular
Orella supernumerària
Lòbul supernumerari

 Q17.1 Macròtia
 Q17.2 Micròtia
 Q17.3 Altres tipus de deformitat d'orella
  Orella punxeguda
 Q17.4 Anomalia de posició d'orella
  Orelles d'implantació baixa

  Exclou 1: pavelló de l'orella cervical (Q18.2)
 Q17.5 Orella prominent
  Orella de pàmpol
 Q17.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'orella
  Absència congènita del lòbul de l'orella
 Q17.9 Malformació congènita no especificada d'orella
  Anomalia congènita de l'orella NE
Q18 Altres tipus de malformació congènita de cara i coll

 

Exclou 1: afeccions classificades a Q67.0-Q67.4
anomalies dentofacials, incloent maloclusió (M26.-)
ciclopia (Q87.0)
conducte tiroglòs persistent (Q89.2)
llavi fes i paladar fes (Q35-Q37)
malformacions congènites de crani i ossos de la cara (Q75.-)
síndromes de malformacions que afecten l'aparença facial (Q87.0)

 Q18.0 Si, fístula i quist de fenedura branquial
  Vestigi branquial
 Q18.1 Si i quist preauriculars

  Fístula del pavelló de l'orella congènita
Fístula cervicoaural

 Q18.2 Altres tipus de malformació de fenedura branquial

  
Malformació de la fenedura branquial NE
Pavelló de l'orella cervical
Otocefàlia

 Q18.3 Membrana del coll
  Pterigi cervical
 Q18.4 Macrostomia
 Q18.5 Microstomia
 Q18.6 Macroquília
  Hipertròfia labial congènita
 Q18.7 Microquília
 Q18.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de cara i coll

  
Quist medial de cara i coll
Fístula medial de cara i coll
Si medial de cara i coll

 Q18.9 Malformació congènita de cara i coll no especificada
  Anomalia congènita NE de cara i coll
Malformacions congènites de l'aparell circulatori (Q20-Q28)
Q20 Malformacions congènites de cambres i connexions cardíaques

 Exclou 1: dextrocàrdia amb situs inversus (Q89.3)
disposició auricular d'imatge especular amb situs inversus (Q89.3)
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 Q20.0 Tronc arterial comú
  Tronc arteriós persistent

  Exclou 1: defecte septal aòrtic (Q21.4)
 Q20.1 Ventricle dret amb sortida doble
  Síndrome de Taussig-Bing
 Q20.2 Ventricle esquerre amb sortida doble
 Q20.3 Connexió ventriculoarterial discordant

  Dextrotransposició de l'aorta
Transposició dels grans vasos (completa)

 Q20.4 Ventricle amb entrada doble

  
Ventricle comú
Cor trilocular biauricular
Ventricle únic

 Q20.5 Connexió auriculoventricular discordant

  
Transposició corregida
Levotransposició
Inversió ventricular

 Q20.6 Isomerisme d'apèndixs auriculars
  Isomerisme d'apèndixs auriculars amb asplènia o polisplènia
 Q20.8 Altres tipus de malformació congènita de cambres i connexions cardíaques
  Cor bilocular
 Q20.9 Malformacions congènites no especificades de cambres i connexions cardíaques
Q21 Malformacions congènites dels septes cardíacs
 Exclou 1: defecte septal cardíac adquirit (I51.0)
 Q21.0 Defecte septal interventricular
  Malaltia de Roger
 Q21.1 Defecte septal interauricular

  

Defecte del si coronari
Forat oval del fetus patent o persistent
Defecte d'òstium secundum patent o persistent (tipus II)
Defecte de si venós patent o persistent

 Q21.2 Defecte septal auriculoventricular

  
Canal auriculoventricular comú
Defecte dels coixinets endocardíacs
Defecte septal interauricular d'òstium primum (tipus I)

 Q21.3 Tetralogia de Fallot

  Defecte septal interventricular amb estenosi o atrèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del
ventricle dret

 Q21.4 Defecte septal aorticopulmonar

  Defecte septal aòrtic
Finestra aorticopulmonar

 Q21.8 Altres tipus de malformació congènita de septes cardíacs

  Defecte d'Eisenmenger
Pentalogia de Fallot

 Q21.9 Malformació congènita dels septes cardíacs no especificada
  Defecte septal (cor) NE
Q22 Malformacions congènites de vàlvules pulmonar i tricúspide
 Q22.0 Atrèsia de vàlvula pulmonar
 Q22.1 Estenosi congènita de vàlvula pulmonar
 Q22.2 Insuficiència congènita de vàlvula pulmonar
  Regurgitació congènita de vàlvula pulmonar
 Q22.3 Altres tipus de malformació congènita de vàlvula pulmonar

  Malformació congènita de vàlvula pulmonar NE
Valves supernumeràries de vàlvula pulmonar

 Q22.4 Estenosi congènita de vàlvula tricúspide
  Atrèsia congènita de vàlvula tricúspide
 Q22.5 Anomalia d'Ebstein
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 Q22.6 Síndrome d'hipoplàsia de cor dret
 Q22.8 Altres tipus de malformació congènita de vàlvula tricúspide
 Q22.9 Malformació congènita no especificada de vàlvula tricúspide
Q23 Malformacions congènites de vàlvules aòrtica i mitral
 Q23.0 Estenosi congènita de vàlvula aòrtica

  Atrèsia aòrtica congènita
Estenosi aòrtica congènita NE

  

Exclou 1: estenosi aòrtica supravalvular (congènita) (Q25.3)
estenosi congènita de vàlvula aòrtica en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre
(Q23.4)
estenosi subaòrtica congènita (Q24.4)

 Q23.1 Insuficiència congènita de vàlvula aòrtica

  Vàlvula aòrtica bicúspide
Insuficiència aòrtica congènita

 Q23.2 Estenosi mitral congènita
  Atrèsia mitral congènita
 Q23.3 Insuficiència mitral congènita
 Q23.4 Síndrome d'hipoplàsia de cor esquerre
 Q23.8 Altres tipus de malformació congènita de vàlvules aòrtica i mitral
 Q23.9 Malformació congènita de vàlvules aòrtica i mitral no especificada
Q24 Altres tipus de malformació congènita de cor
 Exclou 1: fibroelastosi endocardíaca (I42.4)
 Q24.0 Dextrocàrdia

  
Exclou 1: dextrocàrdia amb situs inversus (Q89.3)

disposició auricular d'imatge especular amb situs inversus (Q89.3)
isomerisme d'apèndixs auriculars (amb asplènia o polisplènia) (Q20.6)

 Q24.1 Levocàrdia
 Q24.2 Cor triauricular
 Q24.3 Estenosi pulmonar infundibular
  Estenosi subvalvular pulmonar
 Q24.4 Estenosi subaòrtica congènita
 Q24.5 Malformació de vasos coronaris
  Aneurisma coronari congènit (artèria)
 Q24.6 Blocatge cardíac congènit
 Q24.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de cor

  

Diverticle congènit del ventricle esquerre
Malformació congènita de miocardi
Malformació congènita de pericardi
Malposició del cor
Anomalia d'Uhl

 Q24.9 Malformació congènita de cor no especificada

  Anomalia cardíaca congènita
Malaltia cardíaca congènita

Q25 Malformacions congènites de grans artèries
 Q25.0 Conducte arteriós permeable

  Conducte de Botal persistent
Conducte arteriós persistent

 Q25.1 Coartació d'aorta

  Coartació de l'aorta (preductal) (postductal)
Estenosi d'aorta

 Q25.2 Atrèsia d'aorta
  Q25.21 Interrupció de l'arc de l'aorta
   Atrèsia de l'arc de l'aorta
  Q25.29 Altres tipus d'atrèsia d'aorta
   Atrèsia d'aorta
 Q25.3 Estenosi aòrtica supravalvular
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  Exclou 1: estenosi aòrtica congènita NE (Q23.0)
estenosi congènita de vàlvula aòrtica (Q23.0)

 Q25.4 Altres tipus de malformació congènita d'aorta
  Exclou 1: hipoplàsia de l'aorta en síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre (Q23.4)
  Q25.40 Malformació congènita d'aorta no especificada
  Q25.41 Absència i aplàsia d'aorta
  Q25.42 Hipoplàsia de l'aorta
  Q25.43 Aneurisma congènit de l'aorta

   Aneurisma congènit de l'arrel aòrtica
Aneurisma congènit del si aòrtic

  Q25.44 Dilatació congènita d'aorta
  Q25.45 Arc de l'aorta doble
   Anell vascular de l'aorta
  Q25.46 Arc de l'aorta tortuós
   Convolucions persistents de l'arc de l'aorta
  Q25.47 Arc de l'aorta dret
   Arc de l'aorta dret persistent
  Q25.48 Origen anòmal d'artèria subclàvia
  Q25.49 Altres tipus de malformació congènita d'aorta

   Arc boví
Arc de l'aorta

 Q25.5 Atrèsia d'artèria pulmonar
 Q25.6 Estenosi d'artèria pulmonar
  Estenosi pulmonar supravalvular
 Q25.7 Altres tipus de malformació congènita d'artèria pulmonar
  Q25.71 Coartació d'artèria pulmonar
  Q25.72 Malformació arteriovenosa pulmonar congènita
   Aneurisma arteriovenós pulmonar congènit
  Q25.79 Altres tipus de malformació congènita d'artèria pulmonar

   

Artèria pulmonar aberrant
Agènesi d'artèria pulmonar
Aneurisma congènit d'artèria pulmonar
Anomalia congènita d'artèria pulmonar
Hipoplàsia d'artèria pulmonar

 Q25.8 Altres tipus de malformació congènita d'altres grans artèries
 Q25.9 Malformació congènita de grans artèries no especificada
Q26 Malformacions congènites de grans venes
 Q26.0 Estenosi congènita de vena cava
  Estenosi congènita de vena cava (inferior) (superior)
 Q26.1 Vena cava superior esquerra persistent
 Q26.2 Drenatge anòmal total de venes pulmonars

  Retorn anòmal total de venes pulmonars [RATVP] subdiafragmàtic
Retorn anòmal total de venes pulmonars [RATVP] supradiafragmàtic

 Q26.3 Drenatge anòmal parcial de venes pulmonars
  Retorn anòmal parcial de venes pulmonars
 Q26.4 Drenatge anòmal de venes pulmonars no especificat
 Q26.5 Drenatge anòmal de vena porta
 Q26.6 Fístula entre artèria hepàtica i vena porta
 Q26.8 Altres tipus de malformació congènita de grans venes

  

Absència de vena cava (inferior) (superior)
Continuació de la vena cava inferior en la vena cava àziga
Vena cardinal posterior esquerra persistent
Síndrome de la simitarra

 Q26.9 Malformació congènita no especificada de gran vena
  Anomalia congènita de vena cava (inferior) (superior) NE
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Q27 Altres tipus de malformació congènita del sistema vascular perifèric

 

Exclou 2: aneurisma retinal congènit (Q14.1)
anomalies d'artèria pulmonar (Q25.5-Q25.7)
anomalies de vasos cerebrals i precerebrals (Q28.0-Q28.3)
anomalies de vasos coronaris (Q24.5)
hemangioma i limfoangioma (D18.-)

 Q27.0 Absència i hipoplàsia congènites d'artèria umbilical
  Artèria umbilical única
 Q27.1 Estenosi congènita d'artèria renal
 Q27.2 Altres tipus de malformació congènita d'artèria renal

  Malformació congènita d'artèria renal NE
Artèries renals múltiples

 Q27.3 Malformació arteriovenosa (perifèrica)
  Aneurisma arteriovenós

  Exclou 1: aneurisma arteriovenós adquirit (I77.0)

  Exclou 2: malformació arteriovenosa de vasos cerebrals (Q28.2)
malformació arteriovenosa de vasos precerebrals (Q28.0)

  Q27.30 Malformació arteriovenosa, localització no especificada
  Q27.31 Malformació arteriovenosa, vas de l'extremitat superior
  Q27.32 Malformació arteriovenosa, vas de l'extremitat inferior
  Q27.33 Malformació congènita, vas de l'aparell digestiu
  Q27.34 Malformació arteriovenosa, vas renal
  Q27.39 Malformació arteriovenosa, altres localitzacions
 Q27.4 Flebèctasi congènita
 Q27.8 Altres tipus especificats de malformació congènita del sistema vascular perifèric

  

Absència de sistema vascular perifèric
Atrèsia de sistema vascular perifèric
Aneurisma congènit (perifèric)
Estretor arterial congènita
Variça congènita

  Exclou 1: malformació arteriovenosa (Q27.3-)
 Q27.9 Malformació congènita del sistema vascular perifèric no especificada
  Anomalia d'artèria o vena NE
Q28 Altres tipus de malformació congènita de l'aparell circulatori

 

Exclou 1: aneurisma congènit NE (Q27.8)
aneurisma coronari congènit (Q24.5)
malformació arteriovenosa encefàlica amb ruptura (I60.8)
malformació de vasos precerebrals amb ruptura (I72.0)

 
Exclou 2: aneurisma perifèric congènit (Q27.8)

aneurisma pulmonar congènit (Q25.79)
aneurisma retinal congènit (Q14.1)

 Q28.0 Malformació arteriovenosa de vasos precerebrals
  Aneurisma precerebral arteriovenós congènit (sense ruptura)
 Q28.1 Altres tipus de malformació de vasos precerebrals

  Malformació congènita de vasos precerebrals NE
Aneurisma precerebral congènit (sense ruptura)

 Q28.2 Malformació arteriovenosa de vasos cerebrals

  Malformació arteriovenosa de l'encèfal NE
Aneurisma cerebral arteriovenós congènit (sense ruptura)

 Q28.3 Altres tipus de malformació de vasos cerebrals

  
Aneurisma cerebral congènit (sense ruptura)
Malformació congènita de vasos cerebrals NE
Anomalia venosa de desenvolupament

 Q28.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de l'aparell circulatori

  Aneurisma congènit de localització especificada NCAL
Anomalies dels vasos espinals

 Q28.9 Malformació congènita de l'aparell circulatori no especificada
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Malformacions congènites de l'aparell respiratori (Q30-Q34)
Q30 Malformacions congènites de nas
 Exclou 1: desviació congènita del septe nasal (Q67.4)
 Q30.0 Atrèsia de coanes

  Atrèsia dels orificis nasals (anterior) (posterior)
Estenosi congènita dels orificis nasals (anterior) (posterior)

 Q30.1 Agènesi i desenvolupament insuficient de nas
  Absència congènita de nas
 Q30.2 Fenedura, fissura i escotadura nasal
 Q30.3 Septe nasal perforat congènit
 Q30.8 Altres tipus de malformació congènita de nas

  Nas accessori
Anomalia congènita de la paret del si nasal

 Q30.9 Malformació congènita de nas no especificada
Q31 Malformacions congènites de laringe
 Exclou 1: estridor laringi congènit NE (P28.89)
 Q31.0 Membrana laríngia

  
Membrana laríngia glòtica
Membrana laríngia subglòtica
Membrana laríngia NE

 Q31.1 Estenosi subglòtica congènita
 Q31.2 Hipoplàsia laríngia
 Q31.3 Laringocele
 Q31.5 Laringomalàcia congènita
 Q31.8 Altres tipus de malformació congènita de laringe

  

Absència de laringe
Agènesi de laringe
Atrèsia de laringe
Fenedura congènita de cartílag tiroide
Fenedura congènita d'epiglotis
Estenosi congènita de laringe NCAL
Fenedura posterior del cartílag cricoide

 Q31.9 Malformació congènita de laringe no especificada
Q32 Malformacions congènites de tràquea i bronquis
 Exclou 1: bronquièctasi congènita (Q33.4)
 Q32.0 Traqueomalàcia congènita
 Q32.1 Altres tipus de malformació congènita de tràquea

  

Atrèsia de tràquea
Anomalia congènita de cartílag traqueal
Dilatació congènita de tràquea
Malformació congènita de tràquea
Estenosi congènita de tràquea
Traqueocele congènita

 Q32.2 Broncomalàcia congènita
 Q32.3 Estenosi bronquial congènita
 Q32.4 Altres tipus de malformació congènita de bronquis

  

Absència de bronqui
Agènesi de bronqui
Atrèsia de bronqui
Diverticle congènit de bronqui
Malformació congènita de bronqui

Q33 Malformacions congènites de pulmó
 Q33.0 Pulmó quístic congènit

  
Malaltia pulmonar quística congènita
Pulmó de bresca congènit
Malaltia pulmonar poliquística congènita

  Exclou 1: fibrosi quística (E84.0)
malaltia pulmonar quística adquirida o no especificada (J98.4)
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 Q33.1 Lòbul pulmonar accessori
  Lòbul àzig (fissurat) de pulmó
 Q33.2 Segrest pulmonar
 Q33.3 Agènesi de pulmó
  Absència congènita de pulmó (lòbul)
 Q33.4 Bronquièctasi congènita
 Q33.5 Teixit ectòpic al pulmó
 Q33.6 Hipoplàsia i displàsia congènites de pulmó
  Exclou 1: hipoplàsia pulmonar associada a gestació curta (P28.0)
 Q33.8 Altres tipus de malformació congènita de pulmó
 Q33.9 Malformació congènita de pulmó no especificada
Q34 Altres tipus de malformació congènita de l'aparell respiratori
 Exclou 2: síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita (G47.35)
 Q34.0 Anomalia de pleura
 Q34.1 Quist mediastínic congènit
 Q34.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de l'aparell respiratori
  Atrèsia de la rinofaringe
 Q34.9 Malformació congènita de l'aparell respiratori no especificada

  Absència congènita de l'aparell respiratori
Anomalia congènita de l'aparell respiratori NE

Llavi fes i paladar fes (Q35-Q37)
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar les malformacions de nas associades (Q30.2)

Exclou 2: síndrome de Robin (Q87.0)
Q35 Paladar fes

 Inclou: fenedura del paladar
palatòsquisi

 Exclou 1: paladar fes amb llavi fes (Q37.-)
 Q35.1 Paladar dur fes
 Q35.3 Paladar tou fes
 Q35.5 Paladar dur fes amb paladar tou fes
 Q35.7 Úvula fesa
 Q35.9 Paladar fes no especificat
  Paladar fes NE
Q36 Llavi fes

 

Inclou: fenedura congènita del llavi
lagoestoma
llavi leporí
quilòsquisi

 Exclou 1: llavi fes amb paladar fes (Q37.-)
 Q36.0 Llavi fes, bilateral
 Q36.1 Llavi fes, medià
 Q36.9 Llavi fes, unilateral
  Llavi fes NE
Q37 Paladar fes amb llavi fes
 Inclou: quilopalatòsquisi

 Q37.0 Paladar dur fes amb llavi fes bilateral
 Q37.1 Paladar dur fes amb llavi fes unilateral
  Paladar dur fes amb llavi fes NE
 Q37.2 Paladar tou fes amb llavi fes bilateral
 Q37.3 Paladar tou fes amb llavi fes unilateral
  Paladar tou fes amb llavi fes NE
 Q37.4 Paladars dur i tou fesos amb llavi fes bilateral
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 Q37.5 Paladars dur i tou fesos amb llavi fes unilateral
  Paladars dur i tou fesos amb llavi fes NE
 Q37.8 Paladar fes no especificat amb llavi fes bilateral
 Q37.9 Paladar fes no especificat amb llavi fes unilateral
  Paladar fes amb llavi fes NE
Altres malformacions congènites de l'aparell digestiu (Q38-Q45)
Q38 Altres tipus de malformació congènita de llengua, boca i faringe

 
Exclou 1: anomalies dentofacials (M26.-)

macrostomia (Q18.4)
microstomia (Q18.5)

 Q38.0 Malformacions congènites de llavis no classificades a cap altre lloc

  
Fístula congènita del llavi
Malformació congènita del llavi NE
Síndrome de Van der Woude

  

Exclou 1: llavi fes (Q36.-)
llavi fes amb paladar fes (Q37.-)
macroquília (Q18.6)
microquília (Q18.7)

 Q38.1 Anquiloglòssia
  Llengua frenada
 Q38.2 Macroglòssia
  Hipertròfia congènita de llengua
 Q38.3 Altres tipus de malformació congènita de llengua

  

Aglòssia
Llengua bífida
Adherència congènita de llengua
Fissura congènita de llengua
Malformació congènita de llengua NE
Llengua doble
Hipoglòssia
Hipoplàsia de llengua
Microglòssia congènita

 Q38.4 Malformacions congènites de glàndules i conductes salivals

  

Atrèsia de glàndules i conductes salivals
Absència congènita de glàndules i conductes salivals
Glàndules i conductes salivals accessoris congènits
Fístula congènita de glàndula salival

 Q38.5 Malformacions congènites de paladar no classificades a cap altre lloc

  
Absència congènita d'úvula
Malformació congènita del paladar NE
Paladar arcuat alt congènit

  Exclou 1: paladar fes (Q35.-)
paladar fes amb llavi fes (Q37.-)

 Q38.6 Altres tipus de malformació congènita de boca
  Malformació congènita de boca NE
 Q38.7 Bossa faríngia congènita
  Diverticle faringi congènit

  Exclou 1: síndrome de la bossa faríngia (D82.1)
 Q38.8 Altres tipus de malformació congènita de faringe

  Malformació congènita de faringe NE
Faringe imperforada

Q39 Malformacions congènites d'esòfag
 Q39.0 Atrèsia esofàgica sense fístula
  Atrèsia esofàgica NE
 Q39.1 Atrèsia esofàgica amb fístula traqueoesofàgica
  Atrèsia esofàgica amb fístula broncoesofàgica
 Q39.2 Fístula traqueoesofàgica congènita sense atrèsia
  Fístula traqueoesofàgica congènita NE
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 Q39.3 Estenosi i estretor congènites d'esòfag
 Q39.4 Membrana esofàgica
 Q39.5 Dilatació congènita d'esòfag
  Cardioespasme congènit
 Q39.6 Diverticle esofàgic congènit
  Bossa esofàgica congènita
 Q39.8 Altres tipus de malformació congènita d'esòfag

  
Absència congènita d'esòfag
Desplaçament congènit d'esòfag
Duplicació congènita d'esòfag

 Q39.9 Malformació congènita d'esòfag no especificada
Q40 Altres tipus de malformació congènita del tub digestiu superior
 Q40.0 Estenosi pilòrica hipertròfica congènita

  

Constricció congènita o infantil
Hipertròfia congènita o infantil
Espasme congènit o infantil
Estenosi congènita o infantil
Estretor congènita o infantil

 Q40.1 Hèrnia hiatal congènita
  Desplaçament congènit del càrdies a través de l'hiat esofàgic

  Exclou 1: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0)
 Q40.2 Altres tipus especificats de malformació congènita d'estómac

  

Desplaçament congènit de l'estómac
Diverticle congènit de l'estómac
Estómac de rellotge d'arena congènit
Duplicació congènita d'estómac
Megalogàstria
Microgàstria

 Q40.3 Malformació congènita d'estómac no especificada
 Q40.8 Altres tipus especificats de malformació congènita del tub digestiu superior
 Q40.9 Malformació congènita del tub digestiu superior no especificada

  Anomalia congènita del tub digestiu superior
Deformitat congènita del tub digestiu superior

Q41 Absència, atrèsia i estenosi congènites d'intestí prim
 Inclou: obstrucció, oclusió i estretor congènites d'intestí prim o intestí NE

 Exclou 1: fibrosi quística amb manifestacions intestinals (E84.11)
ili meconial NE (sense fibrosi quística) (P76.0)

 Q41.0 Absència, atrèsia i estenosi congènites, duodè
 Q41.1 Absència, atrèsia i estenosi congènites, jejú

  Síndrome de l'arbre de Nadal
Jejú imperforat

 Q41.2 Absència, atrèsia i estenosi congènites, ili
 Q41.8 Absència, atrèsia i estenosi congènites, altres parts especificades de l'intestí prim
 Q41.9 Absència, atrèsia i estenosi congènites, part no especificada de l'intestí prim
  Absència, atrèsia i estenosi congènites d'intestí NE
Q42 Absència, atrèsia i estenosi congènites de l'intestí gros
 Inclou: obstrucció, oclusió i estretor congènites de l'intestí gros

 Q42.0 Absència, atrèsia i estenosi congènites, recte amb fístula
 Q42.1 Absència, atrèsia i estenosi congènites, recte sense fístula
  Recte imperforat
 Q42.2 Absència, atrèsia i estenosi congènites, anus amb fístula
 Q42.3 Absència, atrèsia i estenosi congènites, anus sense fístula
  Anus imperforat
 Q42.8 Absència, atrèsia i estenosi congènites, altres parts de l'intestí gros
 Q42.9 Absència, atrèsia i estenosi congènites, part no especificada de l'intestí gros
Q43 Altres tipus de malformació congènita d'intestí
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 Q43.0 Diverticle de Meckel (desplaçat) (hipertròfic)

  Conducte omfalomesentèric persistent
Conducte vitel·lí persistent

 Q43.1 Malaltia de Hirschsprung

  Agangliosi
Megacòlon congènit (aganglionar)

 Q43.2 Altres trastorns funcionals congènits de còlon
  Dilatació congènita de còlon
 Q43.3 Malformacions congènites de la fixació intestinal

  

Epiploica congènita, adherències anòmales [brides]
Adherències peritoneals congènites [brides]
Rotació incompleta de cec i còlon
Rotació insuficient de cec i còlon
Membrana de Jackson
Malrotació del còlon
Rotació fallida de cec i còlon
Mesenteri universal

 Q43.4 Duplicació d'intestí
 Q43.5 Anus ectòpic
 Q43.6 Fístula congènita de recte i anus

  

Exclou 1: fístula congènita d'anus amb absència, atrèsia i estenosi (Q42.2)
fístula congènita de recte amb absència, atrèsia i estenosi (Q42.0)
fístula o si pilonidals (L05.-)
fístula rectovaginal congènita (Q52.2)
fístula uretrorectal congènita (Q64.73)

 Q43.7 Cloaca persistent
  Cloaca NE
 Q43.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'intestí

  

Síndrome de la nansa cega congènita
Diverticulitis congènita del còlon
Diverticle congènit de l'intestí
Dolicocòlon
Megaloapèndix
Megaloduodè
Microcòlon
Transposició d'apèndix
Transposició de còlon
Transposició d'intestí

 Q43.9 Malformació congènita d'intestí no especificada
Q44 Malformacions congènites de vesícula biliar, conductes biliars i fetge
 Q44.0 Agènesi, aplàsia i hipoplàsia de vesícula biliar
  Absència congènita de vesícula biliar
 Q44.1 Altres tipus de malformació congènita de vesícula biliar

  Malformació congènita de vesícula biliar NE
Vesícula biliar intrahepàtica

 Q44.2 Atrèsia de conductes biliars
 Q44.3 Estenosi i estretor congènites de conductes biliars
 Q44.4 Quist coledòcic
 Q44.5 Altres tipus de malformació congènita de conductes biliars

  

Conducte hepàtic accessori
Duplicació de conducte biliar
Malformació congènita de conducte biliar NE
Duplicació de conducte cístic

 Q44.6 Malaltia quística del fetge
  Malaltia fibroquística hepàtica
 Q44.7 Altres tipus de malformació congènita de fetge

  

Fetge accessori
Síndrome d'Alagille
Absència congènita de fetge
Hepatomegàlia congènita
Malformació congènita del fetge NE
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Q45 Altres tipus de malformació congènita de l'aparell digestiu

 Exclou 2: hèrnia diafragmàtica congènita (Q79.0)
hèrnia hiatal congènita (Q40.1)

 Q45.0 Agènesi, aplàsia i hipoplàsia de pàncrees
  Absència congènita de pàncrees
 Q45.1 Pàncrees anular
 Q45.2 Quist pancreàtic congènit
 Q45.3 Altres tipus de malformació congènita de pàncrees i conducte pancreàtic

  Pàncrees accessori
Malformació congènita de pàncrees o conducte pancreàtic NE

  

Exclou 1: diabetis mellitus congènita (E10.-)
diabetis mellitus neonatal (P70.2)
fibrosi quística (E84.0-E84.9)
malaltia fibroquística de pàncrees (E84.-)

 Q45.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de l'aparell digestiu

  
Absència (completa) (parcial) de tub digestiu NE
Duplicació de l'aparell digestiu
Malposició congènita de l'aparell digestiu

 Q45.9 Malformació congènita de l'aparell digestiu no especificada

  Anomalia congènita de l'aparell digestiu
Deformitat congènita de l'aparell digestiu

Malformacions congènites dels òrgans genitals (Q50-Q56)
Exclou 1: síndrome d'insensibilitat als andrògens (E34.5-)

síndromes associades amb anomalies en el nombre i en la forma dels cromosomes (Q90-Q99)
Q50 Malformacions congènites d'ovaris, trompes de Fal·lopi i lligaments amples
 Q50.0 Absència congènita d'ovari
  Exclou 1: síndrome de Turner (Q96.-)
  Q50.01 Absència congènita d'ovari, unilateral
  Q50.02 Absència congènita d'ovari, bilateral
 Q50.1 Quist ovàric de desenvolupament
 Q50.2 Torsió congènita d'ovari
 Q50.3 Altres tipus de malformació congènita d'ovari
  Q50.31 Ovari accessori
  Q50.32 Vestigi ovàric
   46,XX amb gònades rudimentàries
  Q50.39 Altres tipus de malformació congènita d'ovari
   Malformació congènita d'ovari NE
 Q50.4 Quist embrionari de trompa de Fal·lopi
  Quist fimbriat
 Q50.5 Quist embrionari de lligament ample

  Quist d'epoòfor
Quist paraovàric

 Q50.6 Altres tipus de malformació congènita de trompa de Fal·lopi i lligament ample

  

Absència de trompa de Fal·lopi i lligament ample
Trompa de Fal·lopi i lligament ample accessoris
Atrèsia de trompa de Fal·lopi i lligament ample
Malformació congènita de trompa de Fal·lopi o lligament ample NE

Q51 Malformacions congènites d'úter i coll uterí
 Q51.0 Agènesi i aplàsia uterines
  Absència congènita d'úter
 Q51.1 Duplicació d'úter amb duplicació de coll uterí i vagina
  Q51.10 Duplicació d'úter amb duplicació de coll uterí i vagina, sense obstrucció
   Duplicació d'úter amb duplicació de coll uterí i vagina NE
  Q51.11 Duplicació d'úter amb duplicació de coll uterí i vagina, amb obstrucció
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 Q51.2 Altres tipus de duplicació d'úter

  Duplicació d'úter NE
Úter septat

  Q51.21 Duplicació d'úter completa
   Úter septat complet
  Q51.22 Duplicació d'úter parcial
   Úter septat parcial
  Q51.28 Altres duplicacions d'úter i duplicacions d'úter no especificades
   Úter septat NE
 Q51.3 Úter bicorne
  Úter bicorne complet o parcial
 Q51.4 Úter unicorne

  Úter unicorne amb un corn uterí (banya de l'úter) separat o sense
Úter amb un sol corn (banya) funcionant

 Q51.5 Agènesi i aplàsia de coll uterí
  Absència congènita de coll uterí
 Q51.6 Quist embrionari de coll uterí
 Q51.7 Fístules congènites entre l'úter i els aparells digestiu i urinari
 Q51.8 Altres tipus de malformació congènita d'úter i coll uterí
  Q51.81 Altres tipus de malformació congènita d'úter
   Q51.810 Úter arcuat
    
   Q51.811 Hipoplàsia d'úter
   Q51.818 Altres tipus de malformació congènita d'úter
    Anomalia mülleriana d'úter NCAL
  Q51.82 Altres tipus de malformació congènita de coll uterí
   Q51.820 Duplicació de coll uterí
   Q51.821 Hipoplàsia de coll uterí
   Q51.828 Altres tipus de malformació congènita de coll uterí
 Q51.9 Malformació congènita d'úter i coll uterí no especificada
Q52 Altres tipus de malformació congènita d'òrgans genitals femenins
 Q52.0 Absència congènita de vagina
  Agènesi de vagina, total o parcial
 Q52.1 Duplicació de vagina
  Exclou 1: duplicació de vagina amb duplicació d'úter i coll uterí (Q51.1-)
  Q52.10 Duplicació de vagina no especificada
   Vagina septada NE
  Q52.11 Septe vaginal transversal
  Q52.12 Septe vaginal longitudinal
   Q52.120 Septe vaginal longitudinal, no obstructiu
   Q52.121 Septe vaginal longitudinal, obstructiu, costat dret
   Q52.122 Septe vaginal longitudinal, obstructiu, costat esquerre
   Q52.123 Septe vaginal longitudinal, microperforat, costat dret
   Q52.124 Septe vaginal longitudinal, microperforat, costat esquerre

   Q52.129 Altres septes vaginals longitudinals i septes vaginals longitudinals no
especificats

 Q52.2 Fístula rectovaginal congènita
  Exclou 1: cloaca (Q43.7)
 Q52.3 Himen imperforat
 Q52.4 Altres tipus de malformació congènita de vagina

  

Quist congènit de conducte de Nuck
Malformació congènita de vagina NE
Quist vaginal embrionari
Quist de conducte de Gartner
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 Q52.5 Fusió de llavis vulvars
 Q52.6 Malformació congènita de clítoris
 Q52.7 Altres malformacions congènites i malformacions congènites no especificades de vulva
  Q52.70 Malformacions congènites de vulva no especificades
   Malformació congènita de vulva NE
  Q52.71 Absència congènita de vulva
  Q52.79 Altres tipus de malformació congènita de vulva
   Quist congènit de vulva
 Q52.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'òrgans genitals femenins
 Q52.9 Malformació congènita d'òrgans genitals femenins no especificada
Q53 Testicle no descendit i testicle ectòpic
 Q53.0 Testicle ectòpic
  Q53.00 Testicle ectòpic no especificat
  Q53.01 Testicle ectòpic, unilateral
  Q53.02 Testicles ectòpics, bilateral
 Q53.1 Testicle no descendit, unilateral
  Q53.10 Testicle no descendit no especificat, unilateral
  Q53.11 Testicle abdominal, unilateral
   Q53.111 Testicle intraabdominal, unilateral
   Q53.112 Testicle inguinal, unilateral
  Q53.12 Testicle ectòpic perineal, unilateral
  Q53.13 Testicle escrotal alt, unilateral
 Q53.2 Testicle no descendit, bilateral
  Q53.20 Testicle no descendit no especificat, bilateral
  Q53.21 Testicle abdominal, bilateral
   Q53.211 Testicle intraabdominal, bilateral
   Q53.212 Testicle inguinal, bilateral
  Q53.22 Testicle ectòpic perineal, bilateral
  Q53.23 Testicle escrotal alt, bilateral
 Q53.9 Testicle no descendit no especificat
  Criptorquídia NE
Q54 Hipospàdies
 Exclou 1: epispàdies (Q64.0)
 Q54.0 Hipospàdies, balànic

  Hipospàdies coronal
Hipospàdies glandular

 Q54.1 Hipospàdies, penià
 Q54.2 Hipospàdies, peniescrotal
 Q54.3 Hipospàdies, perineal
 Q54.4 Encarcarament congènit de penis
  Encarcarament de penis sense hipospàdies
 Q54.8 Altres tipus d'hipospàdies
  Hipospàdies amb estat intersexual
 Q54.9 Hipospàdies no especificat
Q55 Altres tipus de malformació congènita d'òrgans genitals masculins

 Exclou 1: hidrocele congènita (P83.5)
hipospàdies (Q54.-)

 Q55.0 Absència i aplàsia de testicle
  Monoorquídia
 Q55.1 Hipoplàsia de testicle i escrot
  Fusió dels testicles

 Q55.2 Altres malformacions congènites i malformacions congènites no especificades de testicle i
escrot

882



  Q55.20 Malformacions congènites de testicle i escrot no especificades
   Malformació congènita de testicle o escrot NE
  Q55.21 Poliorquídia
  Q55.22 Testicle retràctil
  Q55.23 Transposició escrotal
  Q55.29 Altres tipus de malformació congènita de testicle i escrot
 Q55.3 Atrèsia de conducte deferent

  Codifiqueu
primer:

qualsevol fibrosi quística associada (E84.-)

 Q55.4 Altres tipus de malformació congènita de conducte deferent, epidídim, vesícules seminals i
pròstata

  
Absència o aplàsia de pròstata
Absència o aplàsia de cordó espermàtic
Malformació congènita del conducte deferent, l'epidídim, les vesícules seminals o la pròstata NE

 Q55.5 Absència i aplàsia congènites de penis
 Q55.6 Altres tipus de malformació congènita de penis
  Q55.61 Curvatura de penis (lateral)
  Q55.62 Hipoplàsia de penis
   Micropenis
  Q55.63 Torsió congènita de penis
   Exclou 1: torsió peniana adquirida (N48.82)
  Q55.64 Penis amagat

   Penis enterrat
Penis ocultat

   Exclou 1: penis enterrat adquirit (N48.83)
  Q55.69 Altres tipus de malformació congènita de penis
   Malformació congènita del penis NE
 Q55.7 Fístula vasocutània congènita
 Q55.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'òrgans genitals masculins
 Q55.9 Malformació congènita d'òrgan genital masculí no especificada

  Anomalia congènita d'òrgan genital masculí
Deformitat congènita d'òrgan genital masculí

Q56 Sexe indeterminat i pseudohermafroditisme

 

Exclou 1: 46,XX hermafrodita veritable (Q99.1)
46,XX/46,XY quimera hermafrodita veritable (Q99.0)
disgènesi gonadal pura (Q99.1)
pseudohermafroditisme amb anomalia cromosòmica especificada (Q96-Q99)
pseudohermafroditisme femení amb trastorn adrenocortical (E25.-)
síndrome d'insensibilitat als andrògens (E34.5-)

 Q56.0 Hermafroditisme no classificat a cap altre lloc
  Ovotestis
 Q56.1 Pseudohermafroditisme masculí no classificat a cap altre lloc

  46,XY amb gònades rudimentàries
Pseudohermafroditisme masculí NE

 Q56.2 Pseudohermafroditisme femení no classificat a cap altre lloc
  Pseudohermafroditisme femení NE
 Q56.3 Pseudohermafroditisme no especificat
 Q56.4 Sexe indeterminat no especificat
  Genitals ambigus
Malformacions congènites de l'aparell urinari (Q60-Q64)
Q60 Agènesi renal i altres defectes de reducció de ronyó

 
Inclou: absència congènita de ronyó

atròfia renal congènita
atròfia renal infantil

 Q60.0 Agènesi renal, unilateral
 Q60.1 Agènesi renal, bilateral
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 Q60.2 Agènesi renal no especificada
 Q60.3 Hipoplàsia renal, unilateral
 Q60.4 Hipoplàsia renal, bilateral
 Q60.5 Hipoplàsia renal no especificada
 Q60.6 Síndrome de Potter
Q61 Malaltia renal quística

 Exclou 1: quist renal adquirit (N28.1)
síndrome de Potter (Q60.6)

 Q61.0 Quist renal congènit
  Q61.00 Quist renal congènit no especificat
   Quist renal NE (congènit)
  Q61.01 Quist renal únic congènit
  Q61.02 Quist renal múltiple congènit
 Q61.1 Ronyó poliquístic, tipus infantil
  Ronyó poliquístic autosòmic recessiu
  Q61.11 Dilatació quística de conductes col·lectors
  Q61.19 Altres tipus de ronyó poliquístic, tipus infantil
 Q61.2 Ronyó poliquístic, tipus d'adult
  Ronyó poliquístic autosòmic dominant
 Q61.3 Ronyó poliquístic no especificat
 Q61.4 Displàsia renal

  

Ronyó displàstic multiquístic
Ronyó multiquístic (desenvolupament)
Malaltia renal multiquística
Displàsia renal multiquística

  Exclou 1: malaltia renal poliquística (Q61.11-Q61.3)
 Q61.5 Ronyó quístic medul·lar

  Nefronoptisi
Ronyó esponja NE

 Q61.8 Altres malalties renals quístiques

  Ronyó fibroquístic
Malaltia o degeneració renals fibroquístiques

 Q61.9 Malaltia renal quística no especificada
  síndrome de Meckel-Gruber
Q62 Defectes obstructius congènits de pelvis renal i malformacions congènites d'urèter
 Q62.0 Hidronefrosi congènita
 Q62.1 Oclusió ureteral congènita
  Atrèsia i estenosi de l'urèter
  Q62.10 Oclusió ureteral congènita, localització no especificada
  Q62.11 Oclusió congènita, unió pieloureteral
  Q62.12 Oclusió congènita, orifici ureterovesical
 Q62.2 Megaurèter congènit
  Dilatació congènita de l'urèter
 Q62.3 Altres tipus de defecte obstructiu de pelvis renal i urèter
  Q62.31 Ureterocele congènita, ortòptica
  Q62.32 Cecoureterocele
   Ureterocele ectòpic
  Q62.39 Altres tipus de defecte obstructiu de pelvis renal i urèter
   Obstrucció de la unió pieloureteral NE
 Q62.4 Agènesi d'urèter
  Absència congènita d'urèter
 Q62.5 Duplicació d'urèter

  Urèter accessori
Urèter doble

 Q62.6 Malposició de l'urèter
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  Q62.60 Malposició de l'urèter no especificada
  Q62.61 Desviació d'urèter
  Q62.62 Desplaçament d'urèter
  Q62.63 Implantació anòmala d'urèter

   Ectòpia d'urèter
Urèter ectòpic

  Q62.69 Altres tipus de malposició de l'urèter
 Q62.7 Reflux vesicoureterorenal congènit
 Q62.8 Altres tipus de malformació congènita d'urèter
  Anomalia ureteral NE
Q63 Altres tipus de malformació congènita de ronyó
 Exclou 1: síndrome nefròtica congènita (N04.-)
 Q63.0 Ronyó accessori
 Q63.1 Ronyó lobulat, fusionat i de ferradura
 Q63.2 Ronyó ectòpic

  Ronyó desplaçat congènit
Malrotació del ronyó

 Q63.3 Ronyó gegant i hiperplàstic
  Hipertròfia renal compensatòria
 Q63.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de ronyó
  Càlculs renals congènits
 Q63.9 Malformació congènita de ronyó no especificada
Q64 Altres tipus de malformació congènita de l'aparell urinari
 Q64.0 Epispàdies
  Exclou 1: hipospàdies (Q54.-)
 Q64.1 Extròfia de bufeta urinària
  Q64.10 Extròfia de bufeta urinària no especificada
   Ectòpia vesical
  Q64.11 Fissura supravesical de bufeta urinària
  Q64.12 Extròfia cloacal de bufeta urinària
  Q64.19 Altres tipus d'extròfia de bufeta urinària
   Extroversió de bufeta urinària
 Q64.2 Vàlvules uretrals posteriors congènites
 Q64.3 Altres tipus d'atrèsia i estenosi d'uretra i coll de la bufeta urinària
  Q64.31 Obstrucció congènita del coll de la bufeta urinària
   Obstrucció congènita de l'orifici vesicouretral
  Q64.32 Estretor congènita d'uretra
  Q64.33 Estretor congènita de meat urinari
  Q64.39 Altres tipus d'atrèsia i estenosi d'uretra i coll de la bufeta urinària
   Atrèsia i estenosi d'uretra i coll de la bufeta urinària NE
 Q64.4 Malformació d'úrac

  
Quist uracal
Persistència de l'úrac
Prolapse de l'úrac

 Q64.5 Absència congènita de bufeta urinària i uretra
 Q64.6 Diverticle vesical congènit

 Q64.7 Altres malformacions congènites i malformacions congènites no especificades de bufeta
urinària i uretra

  Exclou 1: prolapse congènit de (mucosa de) bufeta urinària (Q79.4)
  Q64.70 Malformació congènita no especificada de bufeta urinària i uretra
   Malformació de bufeta urinària o uretra NE
  Q64.71 Prolapse congènit d'uretra
  Q64.72 Prolapse congènit de meat urinari
  Q64.73 Fístula uretrorectal congènita
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  Q64.74 Uretra doble
  Q64.75 Meat urinari doble
  Q64.79 Altres tipus de malformació congènita de bufeta urinària i uretra
 Q64.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de l'aparell urinari
 Q64.9 Malformació congènita de l'aparell urinari no especificada

  Anomalia congènita NE de l'aparell urinari
Deformitat congènita NE de l'aparell urinari

Malformacions i deformitats congènites del sistema musculoesquelètic (Q65-Q79)
Q65 Deformitats congènites de maluc
 Exclou 1: clic de maluc (R29.4)
 Q65.0 Luxació congènita de maluc, unilateral
  Q65.00 Luxació congènita unilateral, maluc no especificat
  Q65.01 Luxació congènita unilateral, maluc dret
  Q65.02 Luxació congènita unilateral, maluc esquerre
 Q65.1 Luxació congènita de maluc, bilateral
 Q65.2 Luxació congènita de maluc no especificada
 Q65.3 Luxació parcial congènita de maluc, unilateral
  Q65.30 Luxació parcial congènita unilateral, maluc no especificat
  Q65.31 Luxació parcial congènita unilateral, maluc dret
  Q65.32 Luxació parcial congènita unilateral, maluc esquerre
 Q65.4 Luxació parcial congènita de maluc, bilateral
 Q65.5 Luxació parcial congènita de maluc no especificada
 Q65.6 Maluc inestable congènit
  Maluc luxable congènit
 Q65.8 Altres tipus de deformitat congènita de maluc
  Q65.81 Coxa valga congènita
  Q65.82 Coxa vara congènita
  Q65.89 Altres tipus especificats de deformitat congènita de maluc

   Anteversió del coll del fèmur
Displàsia acetabular congènita

 Q65.9 Deformitat congènita de maluc no especificada
Q66 Deformitats congènites de peus

 
Exclou 1: defectes de reducció de peus (Q72.-)

deformitats valgues (adquirides) (M21.0-)
deformitats vares (adquirides) (M21.1-)

 Q66.0 Talipes equinovar congènit
  Q66.00 Talipes equinovar congènit, peu no especificat
  Q66.01 Talipes equinovar congènit, peu dret
  Q66.02 Talipes equinovar congènit, peu esquerre
 Q66.1 Talipes calcaneovar congènit
  Q66.10 Talipes calcaneovar congènit, peu no especificat
  Q66.11 Talipes calcaneovar congènit, peu dret
  Q66.12 Talipes calcaneovar congènit, peu esquerre
 Q66.2 (Primer) metatarsià var congènit
  Q66.21 Primer metatarsià var congènit
   Q66.211 Primer metatarsià var congènit, peu dret
   Q66.212 Primer metatarsià var congènit, peu esquerre
   Q66.219 Primer metatarsià var congènit, peu no especificat
  Q66.22 Metatars adducte congènit
   Metatars var congènit
   Q66.221 Metatars adducte congènit, peu dret
   Q66.222 Metatars adducte congènit, peu esquerre
   Q66.229 Metatars adducte congènit, peu no especificat

886



 Q66.3 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus
  Hàl·lux var congènit
  Q66.30 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu no especificat
  Q66.31 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu dret
  Q66.32 Altres tipus de deformitat vara congènita de peus, peu esquerre
 Q66.4 Talipes calcaneovalg congènit
  Q66.40 Talipes calcaneovalg congènit, peu no especificat
  Q66.41 Talipes calcaneovalg congènit, peu dret
  Q66.42 Talipes calcaneovalg congènit, peu esquerre
 Q66.5 Peu pla congènit

  
Peu pla congènit
Peu pla rígid congènit
Peu pla espàstic (evertit) congènit

  Exclou 1: peu pla adquirit (M21.4)
  Q66.50 Peu pla congènit, peu no especificat
  Q66.51 Peu pla congènit, peu dret
  Q66.52 Peu pla congènit, peu esquerre
 Q66.6 Altres tipus de deformitat valga congènita de peus
  Metatars valg congènit
 Q66.7 Peu buit congènit
  Q66.70 Peu buit congènit, peu no especificat
  Q66.71 Peu buit congènit, peu dret
  Q66.72 Peu buit congènit, peu esquerre
 Q66.8 Altres tipus de deformitat congènita de peus
  Q66.80 Deformitat congènita d'astràgal vertical, peu no especificat
  Q66.81 Deformitat congènita d'astràgal vertical, peu dret
  Q66.82 Deformitat congènita d'astràgal vertical, peu esquerre
  Q66.89 Altres tipus especificats de deformitat congènita de peus

   

Talipes asimètric congènit
Peu de pinya congènit NE
Talipes congènit NE
Fusió del tars congènita
Dit del peu de martell congènit

 Q66.9 Deformitat congènita de peus no especificada
  Q66.90 Deformitat congènita de peus no especificada, peu no especificat
  Q66.91 Deformitat congènita de peus no especificada, peu dret
  Q66.92 Deformitat congènita de peus no especificada, peu esquerre
Q67 Deformitats musculoesquelètiques congènites de cap, cara, columna vertebral i tòrax

 Exclou 1: síndrome de Potter (Q60.6)
síndromes de malformacions congènites classificades a Q87.-

 Q67.0 Asimetria facial congènita
 Q67.1 Fàcies de compressió congènita
 Q67.2 Dolicocefàlia
 Q67.3 Plagiocefàlia
 Q67.4 Altres tipus de deformitat congènita de crani, cara i maxil·lar

  

Depressions cranials congènites
Atròfia o hipertròfia hemifacials congènites
Desviació congènita del septe nasal
Nas aixafat o corbat congènit

  Exclou 1: anomalies dentofacials, incloent maloclusió (M26.-)
nas de sella sifilític (A50.5)

 Q67.5 Deformitat congènita de columna vertebral

  Escoliosi postural congènita
Escoliosi congènita NE
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  Exclou 1: escoliosi causada per malformació òssia congènita (Q76.3)
escoliosi idiopàtica infantil (M41.0)

 Q67.6 Pectus excavatum
  Tòrax d'embut congènit
 Q67.7 Pectus carinatum
  Tòrax carinat
 Q67.8 Altres tipus de deformitat congènita de tòrax
  Deformitat congènita de la paret toràcica NE
Q68 Altres tipus de deformitat musculoesquelètica congènita
 Exclou 1: defectes de reducció d'extremitats (Q71-Q73)

 Exclou 2: condrodistròfia miotònica congènita (G71.13)
 Q68.0 Deformitat congènita de múscul esternoclidomastoidal

  
Contractura congènita de múscul esternoclidomastoidal
Torticoli (esternomastoidal) congènit
Tumor esternomastoidal (congènit)

 Q68.1 Deformitat congènita de dits de la mà i mà

  Dit de baqueta de timbal congènit
Mà en forma de pala (congènita)

 Q68.2 Deformitat congènita de genoll

  Luxació congènita de genoll
Genoll recurvat congènit

 Q68.3 Arcuació congènita de fèmur
  Exclou 1: anteversió de fèmur (coll) (Q65.89)
 Q68.4 Arcuació congènita de tíbia i peroné
 Q68.5 Arcuació congènita d'ossos llargs de la cama no especificats
 Q68.6 Menisc discoide
 Q68.8 Altres tipus especificats de deformitat musculoesquelètica congènita

  

Deformitat congènita de la clavícula
Deformitat congènita de colze
Deformitat congènita d'avantbraç
Deformitat congènita d'escàpula
Deformitat congènita de canell
Luxació congènita de colze
Luxació congènita d'espatlla
Luxació congènita de canell

Q69 Polidactília
 Q69.0 Dits de la mà accessoris
 Q69.1 Polzes accessoris
 Q69.2 Dits del peu accessoris
  Hàl·lux accessori
 Q69.9 Polidactília no especificada
  Dit supernumerari NE
Q70 Sindactília
 Q70.0 Dits de la mà fusionats
  Sindactília complexa de dits de la mà amb sinostosi
  Q70.00 Dits fusionats, mà no especificada
  Q70.01 Dits fusionats, mà dreta
  Q70.02 Dits fusionats, mà esquerra
  Q70.03 Dits de la mà fusionats, bilateral
 Q70.1 Dits de la mà palmats
  Sindactília simple de dits de la mà sense sinostosi
  Q70.10 Dits palmats, mà no especificada
  Q70.11 Dits palmats, mà dreta
  Q70.12 Dits palmats, mà esquerra
  Q70.13 Dits de la mà palmats, bilateral
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 Q70.2 Dits del peu fusionats
  Sindactília complexa de dits del peu amb sinostosi
  Q70.20 Dits fusionats, peu no especificat
  Q70.21 Dits fusionats, peu dret
  Q70.22 Dits fusionats, peu esquerre
  Q70.23 Dits del peu fusionats, bilateral
 Q70.3 Dits del peu palmats
  Sindactília simple de dits del peu sense sinostosi
  Q70.30 Dits palmats, peu no especificat
  Q70.31 Dits palmats, peu dret
  Q70.32 Dits palmats, peu esquerre
  Q70.33 Dits del peu palmats, bilateral
 Q70.4 Polisindactília no especificada

  Exclou 1: sindactília de mans i peus especificada —codifiqueu les afeccions especificades
(Q70.0- -Q70.3-)

 Q70.9 Sindactília no especificada
  Simfalàngia NE
Q71 Defectes de reducció d'extremitat superior
 Q71.0 Absència completa congènita d'extremitat superior
  Q71.00 Absència completa congènita, extremitat superior no especificada
  Q71.01 Absència completa congènita, extremitat superior dreta
  Q71.02 Absència completa congènita, extremitat superior esquerra
  Q71.03 Absència completa congènita d'extremitat superior, bilateral
 Q71.1 Absència congènita de braç i avantbraç amb presència de mà
  Q71.10 Absència congènita de braç i avantbraç amb presència de mà, costat no especificat
  Q71.11 Absència congènita de braç i avantbraç amb presència de mà, costat dret
  Q71.12 Absència congènita de braç i avantbraç amb presència de mà, costat esquerre
  Q71.13 Absència congènita de braç i avantbraç amb presència de mà, bilateral
 Q71.2 Absència congènita d'avantbraç i mà
  Q71.20 Absència congènita d'avantbraç i mà, extremitat superior no especificada
  Q71.21 Absència congènita d'avantbraç i mà, extremitat superior dreta
  Q71.22 Absència congènita d'avantbraç i mà, extremitat superior esquerra
  Q71.23 Absència congènita d'avantbraç i mà, bilateral
 Q71.3 Absència congènita de mà i dit de la mà
  Q71.30 Absència congènita de mà i dit de la mà, no especificats
  Q71.31 Absència congènita de mà i dit de la mà, drets
  Q71.32 Absència congènita de mà i dit de la mà, esquerres
  Q71.33 Absència congènita de mà i dit de la mà, bilateral
 Q71.4 Defecte de reducció longitudinal de radi

  Mà de pinya (congènita)
Mà de pinya radial

  Q71.40 Defecte de reducció longitudinal, radi no especificat
  Q71.41 Defecte de reducció longitudinal, radi dret
  Q71.42 Defecte de reducció longitudinal, radi esquerre
  Q71.43 Defecte de reducció longitudinal de radi, bilateral
 Q71.5 Defecte de reducció longitudinal de cúbit
  Q71.50 Defecte de reducció longitudinal, cúbit no especificat
  Q71.51 Defecte de reducció longitudinal, cúbit dret
  Q71.52 Defecte de reducció longitudinal, cúbit esquerre
  Q71.53 Defecte de reducció longitudinal de cúbit, bilateral
 Q71.6 Mà de pinça de cranc
  Q71.60 Mà de pinça de cranc, no especificada
  Q71.61 Mà de pinça de cranc, dreta
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  Q71.62 Mà de pinça de cranc, esquerra
  Q71.63 Mà de pinça de cranc, bilateral
 Q71.8 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat superior
  Q71.81 Escurçament congènit d'extremitat superior
   Q71.811 Escurçament congènit, extremitat superior dreta
   Q71.812 Escurçament congènit, extremitat superior esquerra
   Q71.813 Escurçament congènit d'extremitat superior, bilateral
   Q71.819 Escurçament congènit, extremitat superior no especificada
  Q71.89 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat superior
   Q71.891 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat superior dreta
   Q71.892 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat superior esquerra
   Q71.893 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat superior, bilateral
   Q71.899 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat superior no especificada
 Q71.9 Defecte de reducció no especificat d'extremitat superior
  Q71.90 Defecte de reducció no especificat, extremitat superior no especificada
  Q71.91 Defecte de reducció no especificat, extremitat superior dreta
  Q71.92 Defecte de reducció no especificat, extremitat superior esquerra
  Q71.93 Defecte de reducció no especificat d'extremitat superior, bilateral
Q72 Defectes de reducció d'extremitat inferior
 Q72.0 Absència completa congènita d'extremitat inferior
  Q72.00 Absència completa congènita, extremitat inferior no especificada
  Q72.01 Absència completa congènita, extremitat inferior dreta
  Q72.02 Absència completa congènita, extremitat inferior esquerra
  Q72.03 Absència completa congènita d'extremitat inferior, bilateral
 Q72.1 Absència congènita de cuixa i cama amb presència de peu

  Q72.10 Absència congènita de cuixa i cama amb presència de peu, extremitat inferior no
especificada

  Q72.11 Absència congènita de cuixa i cama amb presència de peu, extremitat inferior dreta

  Q72.12 Absència congènita de cuixa i cama amb presència de peu, extremitat inferior
esquerra

  Q72.13 Absència congènita de cuixa i cama amb presència de peu, bilateral
 Q72.2 Absència congènita de cama i peu
  Q72.20 Absència congènita de cama i peu, extremitat inferior no especificada
  Q72.21 Absència congènita de cama i peu, extremitat inferior dreta
  Q72.22 Absència congènita de cama i peu, extremitat inferior esquerra
  Q72.23 Absència congènita de cama i peu, bilateral
 Q72.3 Absència congènita de peu i dits del peu
  Q72.30 Absència congènita de peu i dits del peu no especificats
  Q72.31 Absència congènita de peu i dits del peu drets
  Q72.32 Absència congènita de peu i dits del peu esquerres
  Q72.33 Absència congènita de peu i dits del peu, bilateral
 Q72.4 Defecte de reducció longitudinal de fèmur
  Deficiència focal proximal del fèmur
  Q72.40 Defecte de reducció longitudinal, fèmur no especificat
  Q72.41 Defecte de reducció longitudinal, fèmur dret
  Q72.42 Defecte de reducció longitudinal, fèmur esquerre
  Q72.43 Defecte de reducció longitudinal de fèmur, bilateral
 Q72.5 Defecte de reducció longitudinal de tíbia
  Q72.50 Defecte de reducció longitudinal, tíbia no especificada
  Q72.51 Defecte de reducció longitudinal, tíbia dreta
  Q72.52 Defecte de reducció longitudinal, tíbia esquerra
  Q72.53 Defecte de reducció longitudinal de tíbia, bilateral
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  Q72.60 Defecte de reducció longitudinal, peroné no especificat
  Q72.61 Defecte de reducció longitudinal, peroné dret
  Q72.62 Defecte de reducció longitudinal, peroné esquerre
  Q72.63 Defecte de reducció longitudinal de peroné, bilateral
 Q72.7 Peu fes
  Q72.70 Peu fes, extremitat inferior no especificada
  Q72.71 Peu fes, extremitat inferior dreta
  Q72.72 Peu fes, extremitat inferior esquerra
  Q72.73 Peu fes, bilateral
 Q72.8 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat inferior
  Q72.81 Escurçament congènit d'extremitat inferior
   Q72.811 Escurçament congènit, extremitat inferior dreta
   Q72.812 Escurçament congènit, extremitat inferior esquerra
   Q72.813 Escurçament congènit d'extremitat inferior, bilateral
   Q72.819 Escurçament congènit, extremitat inferior no especificada
  Q72.89 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat inferior
   Q72.891 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat inferior dreta
   Q72.892 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat inferior esquerra
   Q72.893 Altres tipus de defecte de reducció d'extremitat inferior, bilateral
   Q72.899 Altres tipus de defecte de reducció, extremitat inferior no especificada
 Q72.9 Defecte de reducció no especificat d'extremitat inferior
  Q72.90 Defecte de reducció no especificat, extremitat inferior no especificada
  Q72.91 Defecte de reducció no especificat, extremitat inferior dreta
  Q72.92 Defecte de reducció no especificat, extremitat inferior esquerra
  Q72.93 Defecte de reducció no especificat d'extremitat inferior, bilateral
Q73 Defectes de reducció d'extremitat no especificada
 Q73.0 Absència congènita, extremitats no especificades
  Amèlia NE
 Q73.1 Focomèlia, extremitats no especificades
  Focomèlia NE
 Q73.8 Altres tipus de defecte de reducció, extremitats no especificades

  

Deformitat de reducció longitudinal d'extremitat no especificada
Ectromèlia d'extremitat NE
Hemimèlia d'extremitat NE
Defecte de reducció d'extremitat NE

Q74 Altres tipus de malformació congènita d'extremitat

 
Exclou 1: defecte de reducció d'extremitat (Q71-Q73)

polidactília (Q69.-)
sindactília (Q70.-)

 Q74.0 Altres tipus de malformació congènita d'extremitat superior, incloent la cintura escapular

  

Ossos del carp accessoris
Disostosi clidocranial
Pseudoartrosi congènita de la clavícula
Macrodactília (dits de la mà)
Deformitat de Madelung
Sinostosi radiocubital
Deformitat de Sprengel
Polze trifalàngic

 Q74.1 Malformació congènita de genoll

  

Absència congènita de ròtula
Luxació congènita de ròtula
Genoll valg congènit
Genoll var congènit
Ròtula rudimentària
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 Q74.2 Altres tipus de malformació congènita d'extremitat inferior, incloent la cintura pelviana

  
Fusió congènita de l'articulació sacroilíaca
Malformació congènita de l'articulació del turmell
Malformació congènita de l'articulació sacroilíaca

  Exclou 1: anteversió de fèmur (coll) (Q65.89)
 Q74.3 Artrogriposi múltiple congènita
 Q74.8 Altres tipus especificats de malformació congènita d'extremitat
 Q74.9 Malformació congènita no especificada d'extremitat
  Anomalia congènita d'extremitat NE
Q75 Altres tipus de malformació congènita de crani i ossos de la cara

 

Exclou 1: anomalies dentofacials, incloent maloclusió (M26.-)
deformitats musculoesquelètiques de cap i cara (Q67.0-Q67.4)
malformació congènita de cara NE (Q18.-)
síndromes de malformacions congènites classificades a Q87.-
defectes del crani associats a anomalies congènites de l'encèfal, com ara:
anencefàlia (Q00.0)
encefalocele (Q01.-)
hidrocefàlia (Q03.-)
microcefàlia (Q02)

 Q75.0 Craniosinostosi

  

Acrocefàlia
Fusió imperfecta del crani
Oxicefàlia
Trigonocefàlia

 Q75.1 Disostosi craniofacial
  Malaltia de Crouzon
 Q75.2 Hipertelorisme
 Q75.3 Macrocefàlia
 Q75.4 Disostosi mandibulofacial

  Síndrome de Franceschetti
Síndrome de Treacher Collins

 Q75.5 Disostosi oculomandibular
 Q75.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de crani i ossos de la cara

  
Absència congènita d'os cranial
Deformitat congènita del front
Platibàsia

 Q75.9 Malformació congènita de crani i ossos de la cara no especificada

  Anomalia congènita d'ossos de la cara NE
Anomalia congènita de crani NE

Q76 Malformacions congènites de columna vertebral i tòrax ossi
 Exclou 1: deformitats musculoesquelètiques congènites de columna vertebral i tòrax (Q67.5-Q67.8)
 Q76.0 Espina bífida oculta

  Exclou 1: espina bífida (oberta) (quística) (Q05.-)
meningocele (espinal) (Q05.-)

 Q76.1 Síndrome de Klippel-Feil
  Síndrome de fusió espinal cervical
 Q76.2 Espondilolistesi congènita
  Espondilòlisi congènita

  Exclou 1: espondilòlisi (adquirida) (M43.0-)
espondilolistesi (adquirida) (M43.1-)

 Q76.3 Escoliosi congènita causada per malformació òssia congènita
  Fusió d'hemivèrtebres o falta de segmentació vertebral amb escoliosi
 Q76.4 Altres tipus de malformació congènita de columna vertebral no associats a escoliosi
  Q76.41 Cifosi congènita
   Q76.411 Cifosi congènita, regió occipitoatlantoaxial
   Q76.412 Cifosi congènita, regió cervical
   Q76.413 Cifosi congènita, regió cervicodorsal
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   Q76.414 Cifosi congènita, regió dorsal
   Q76.415 Cifosi congènita, regió dorsolumbar
   Q76.419 Cifosi congènita, regió no especificada
  Q76.42 Lordosi congènita
   Q76.425 Lordosi congènita, regió dorsolumbar
   Q76.426 Lordosi congènita, regió lumbar
   Q76.427 Lordosi congènita, regió lumbosacra
   Q76.428 Lordosi congènita, regió sacra i sacrococcigeal
   Q76.429 Lordosi congènita, regió no especificada

  Q76.49 Altres tipus de malformació congènita de columna vertebral no associats a
escoliosi

   

Absència congènita de vèrtebra NE
Fusió congènita de columna vertebral NE
Malformació lumbosacra congènita (articulació) (regió) NE
Malformació congènita de columna vertebral NE
Hemivèrtebra NE
Malformació de columna vertebral NE
Platiespondília NE
Vèrtebres supernumeràries NE

 Q76.5 Costella cervical
  Costella supernumerària en la regió cervical
 Q76.6 Altres tipus de malformació congènita de costelles

  

Costella accessòria
Absència congènita de costella
Fusió costal congènita
Malformació congènita de les costelles NE

  Exclou 1: síndrome de costella curta (Q77.2)
 Q76.7 Malformació congènita d'estern

  Absència congènita d'estern
Estern bífid

 Q76.8 Altres tipus de malformació congènita de tòrax ossi
 Q76.9 Malformació congènita de tòrax ossi no especificada
Q77 Osteocondrodisplàsia amb defectes de creixement d'ossos tubulars i columna vertebral
 Exclou 1: mucopolisacaridosi (E76.0-E76.3)

 Exclou 2: condrodistròfia miotònica congènita (G71.13)
 Q77.0 Acondrogènesi
  Hipocondrogènesi
 Q77.1 Estatura baixa tanatofòrica
 Q77.2 Síndrome de costella curta
  Displàsia toràcica asfixiant [Jeune]
 Q77.3 Condrodisplàsia puntejada
  Exclou 1: condrodisplàsia puntejada rizomèlica (E71.43)
 Q77.4 Acondroplàsia

  Hipocondroplàsia
Osteoesclerosi congènita

 Q77.5 Displàsia distròfica
 Q77.6 Displàsia condroectodèrmica
  Síndrome d'Ellis-Van Creveld
 Q77.7 Displàsia espondiloepifisial

 Q77.8 Altres tipus d'osteocondrodisplàsia amb defectes de creixement d'ossos tubulars i columna
vertebral

 Q77.9 Osteocondrodisplàsia no especificada amb defectes de creixement d'ossos tubulars i columna
vertebral

Q78 Altres tipus d'osteocondrodisplàsia
 Exclou 2: condrodistròfia miotònica congènita (G71.13)
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 Q78.0 Osteogènesi imperfecta

  Fragilitat òssia
Osteopsatirosi

 Q78.1 Displàsia fibrosa poliostòtica
  Síndrome d'Albright(-McCune)(-Sternberg)
 Q78.2 Osteopetrosi

  Síndrome d'Albers-Schönberg
Osteoesclerosi NE

 Q78.3 Displàsia diafisial progressiva
  Síndrome de Camurati-Engelmann
 Q78.4 Encondromatosi

  Síndrome de Maffucci
Malaltia d'Ollier

 Q78.5 Displàsia metafisial
  Síndrome de Pyle
 Q78.6 Exostosis congènites múltiples
  Aclàsia diafisial
 Q78.8 Altres tipus especificats d'osteocondrodisplàsia
  Osteopecilosi
 Q78.9 Osteocondrodisplàsia no especificada

  Condrodistròfia NE
Osteodistròfia NE

Q79 Malformacions congènites del sistema musculoesquelètic no classificades a cap altre lloc
 Exclou 2: torticoli (esternomastoidal) congènit (Q68.0)
 Q79.0 Hèrnia diafragmàtica congènita
  Exclou 1: hèrnia hiatal congènita (Q40.1)
 Q79.1 Altres tipus de malformació congènita de diafragma

  
Absència de diafragma
Malformació congènita del diafragma NE
Eventració del diafragma

 Q79.2 Exòmfal
  Omfalocele

  Exclou 1: hèrnia umbilical (K42.-)
 Q79.3 Gastròsquisi
 Q79.4 Síndrome de l'abdomen de pruna

  Prolapse congènit de la mucosa de la bufeta urinària
Síndrome d'Eagle-Barrett

 Q79.5 Altres tipus de malformació congènita de paret abdominal
  Exclou 1: hèrnia umbilical (K42.-)
  Q79.51 Hèrnia vesical congènita
  Q79.59 Altres tipus de malformació congènita de paret abdominal
 Q79.6 Síndromes d'Ehlers-Danlos
  Q79.60 Síndrome d'Ehlers-Danlos no especificada
  Q79.61 Síndrome d'Ehlers-Danlos clàssica
   SED clàssica (SEDc)
  Q79.62 Síndrome d'Ehlers-Danlos hipermòbil
   SED hipermòbil (SEDh)
  Q79.63 Síndrome d'Ehlers-Danlos vascular
   SED vascular (SEDv)
  Q79.69 Altres tipus de síndrome d'Ehlers-Danlos
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 Q79.8 Altres tipus de malformació congènita del sistema musculoesquelètic

  

Absència de múscul
Absència de tendó
Múscul accessori
Amiotròfia congènita
Bandes constrictives congènites
Escurçament congènit del tendó
Síndrome de Poland

 Q79.9 Malformació congènita del sistema musculoesquelètic no especificada

  Anomalia congènita del sistema musculoesquelètic NE
Deformitat congènita del sistema musculoesquelètic NE

Altres malformacions congènites (Q80-Q89)
Q80 Ictiosi congènita
 Exclou 1: malaltia de Refsum (G60.1)
 Q80.0 Ictiosi vulgar
 Q80.1 Ictiosi lligada al cromosoma X
 Q80.2 Ictiosi laminar
  Infant de col·lodió
 Q80.3 Eritrodèrmia ictiosiforme congènita ampul·lar
 Q80.4 Fetus arlequí
 Q80.8 Altres tipus d'ictiosi congènita
 Q80.9 Ictiosi congènita no especificada
Q81 Epidermòlisi ampul·lar
 Q81.0 Epidermòlisi ampul·lar simple
  Exclou 1: síndrome de Cockayne (Q87.19)
 Q81.1 Epidermòlisi ampul·lar letal
  Síndrome de Herlitz
 Q81.2 Epidermòlisi ampul·lar distròfica
 Q81.8 Altres tipus d'epidermòlisi ampul·lar
 Q81.9 Epidermòlisi ampul·lar no especificada
Q82 Altres tipus de malformació congènita de pell

 

Exclou 1: acrodermatitis enteropàtica (E83.2)
porfíria eritropoètica congènita (E80.0)
quist o si pilonidals (L05.-)
síndrome de Sturge-Weber (-Dimitri) (Q85.8)

 Q82.0 Limfoedema hereditari
 Q82.1 Xerodèrmia pigmentada
 Q82.2 Mastocitosi cutània congènita

  

Mastocitosi cutània difusa congènita
Urticària pigmentada congènita
Urticària pigmentada
Mastocitosi cutània maculopapular congènita

  

Exclou 1: mastocitosi cutània difusa (iniciada després del període neonatal) (D47.01)
mastocitosi cutània NE (D47.01)
mastocitosi maligna (C96.2-)
mastocitosi sistèmica (D47.02)
urticària pigmentada (no congènita) (iniciada després del període neonatal)
(D47.01)

 Q82.3 Incontinència pigmentària
 Q82.4 Displàsia ectodèrmica (anhidròtica)
  Exclou 1: síndrome d'Ellis-Van Creveld (Q77.6)
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 Q82.5 Nevus no neoplàstic congènit

  

Marca de naixement NE
Nevus flammeus
Nevus flami
Hemangioma
Nevus de maduixa
Nevus vascular NE
Nevus berrugós

  

Exclou 2: lentigen (L81.4)
nevus aracniforme (I78.1)
nevus aranya (I78.1)
nevus estel·lar (I78.1)
nevus melanocític (D22.-)
nevus NE (D22.-)
nevus pigmentat (D22.-)
taques de cafè amb llet (L81.3)

 Q82.6 Clot sacre congènit
  Clot parasacre

  Exclou 2: quist pilonidal amb abscés (L05.01)
quist pilonidal sense abscés (L05.91)

 Q82.8 Altres tipus especificats de malformació congènita de pell

  

Plecs palmars anòmals
Restes cutànies accessòries
Pèmfig familiar benigne [Hailey-Hailey]
Pecilodèrmia congènita
Cutis lax (hiperelàstic)
Anomalies dermatoglífiques
Queratosi palmoplantar hereditària
Queratosi fol·licular [Darier-White]

  Exclou 1: síndromes d'Ehlers-Danlos (Q79.6-)
 Q82.9 Malformació congènita no especificada de pell
Q83 Malformacions congènites de mama

 
Exclou 2: absència de múscul pectoral (Q79.8)

hipoplàsia mamària (N64.82)
micromàstia (N64.82)

 Q83.0 Absència congènita de mama amb absència de mugró
 Q83.1 Mama accessòria
  Mama supernumerària
 Q83.2 Absència de mugró
 Q83.3 Mugró accessori
  Mugró supernumerari
 Q83.8 Altres tipus de malformació congènita de mama
 Q83.9 Malformació congènita no especificada de mama
Q84 Altres tipus de malformació congènita del tegument
 Q84.0 Alopècia congènita
  Atricosi congènita
 Q84.1 Alteracions morfològiques congènites dels pèls no classificades a cap altre lloc

  
Pèl moniliforme
Moníletrix
Pèl anellat

  Exclou 1: síndrome dels cabells cargolats de Menkes (E83.0)
 Q84.2 Altres tipus de malformació congènita dels pèls

  
Hipertricosi congènita
Malformació congènita dels pèls NE
Lanugen persistent

 Q84.3 Anoníquia
  Exclou 1: síndrome ungla-ròtula (Q87.2)
 Q84.4 Leuconíquia congènita
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 Q84.5 Ungles hipertròfiques i de mida augmentada

  Onicauxe congènita
Paquioníquia

 Q84.6 Altres tipus de malformació congènita d'ungla

  
Ungla de vidre de rellotge congènita
Celoníquia congènita
Malformació congènita de l'ungla NE

 Q84.8 Altres tipus especificats de malformació congènita del tegument
  Aplàsia del cutis congènita
 Q84.9 Malformació congènita del tegument no especificada

  Anomalia congènita del tegument NE
Deformitat congènita del tegument NE

Q85 Facomatosi no classificada a cap altre lloc

 Exclou 1: ataxiatelangièctasi [Louis-Bar] (G11.3)
disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1)

 Q85.0 Neurofibromatosi (no maligna)
  Q85.00 Neurofibromatosi no especificada
  Q85.01 Neurofibromatosi, tipus 1
   Malaltia de Von Recklinghausen
  Q85.02 Neurofibromatosi, tipus 2
   Neurofibromatosi acústica
  Q85.03 Schwannomatosi
  Q85.09 Altres tipus de neurofibromatosi
 Q85.1 Esclerosi tuberosa

  Malaltia de Bourneville
Epiloia

 Q85.8 Altres tipus de facomatosi no classificats a cap altre lloc

  
Síndrome de Peutz-Jeghers
Síndrome de Sturge-Weber(-Dimitri)
Síndrome de Von Hippel-Lindau

  Exclou 1: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
 Q85.9 Facomatosi no especificada
  Hamartomatosi NE

Q86 Síndromes de malformacions congènites causada per causes exògenes conegudes no classificades a cap
altre lloc

 Exclou 2: efectes no teratògens de substàncies transmeses per la placenta o la llet materna (P04.-)
hipotiroïdisme relacionat amb el dèficit de iode (E00-E02)

 Q86.0 Síndrome de l'alcoholisme fetal (dismòrfica)
 Q86.1 Síndrome de la hidantoïna fetal
  Síndrome de Meadows
 Q86.2 Dismorfisme causat per warfarina
 Q86.8 Altres síndromes de malformacions congènites causades per causes exògenes conegudes
Q87 Altres síndromes especificades de malformacions congènites que afecten múltiples sistemes o aparells

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar totes les manifestacions associades

 Q87.0 Síndromes de malformacions congènites que afecten sobretot l'aparença facial

  

Acrocefalopolisindactília
Acrocefalosindactília [Apert]
Síndrome criptoftàlmica
Ciclopia
Síndrome de Goldenhar
Síndrome de Möbius
Síndrome orofaciodigital
Síndrome de Robin
Cara de xiulador

 Q87.1 Síndromes de malformacions congènites predominantment associades a estatura baixa
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  Exclou 1: síndrome de Smith-Lemli-Opitz (E78.72)
síndrome d'Ellis-Van Creveld (Q77.6)

  Q87.11 Síndrome de Prader-Willi

  Q87.19 Altres síndromes de malformacions congènites predominantment associades a
estatura baixa

   

Síndrome d'Aarskog
Síndrome de Seckel
Síndrome de Russell-Silver
Síndrome de Robinow-Silverman-Smith
Síndrome de Noonan
Síndrome de Dubowitz
Síndrome de De Lange
Síndrome de Cockayne

 Q87.2 Síndromes de malformacions congènites que afecten sobretot les extremitats

  

Síndrome d'Holt-Oram
Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber
Síndrome ungla-ròtula
Síndrome de Rubinstein-Taybi
Síndrome de sirenomèlia
Síndrome de trombocitopènia i aplàsia radial [TAR]
Síndrome de VATER

 Q87.3 Síndromes de malformacions congènites que impliquen creixement excessiu precoç

  
Síndrome de Beckwith-Wiedemann
Síndrome de Sotos
Síndrome de Weaver

 Q87.4 Síndrome de Marfan
  Q87.40 Síndrome de Marfan no especificat
  Q87.41 Síndrome de Marfan amb manifestacions cardiovasculars
   Q87.410 Síndrome de Marfan, amb dilatació aòrtica
   Q87.418 Síndrome de Marfan, amb altres manifestacions cardiovasculars
  Q87.42 Síndrome de Marfan amb manifestacions oculars
  Q87.43 Síndrome de Marfan amb manifestacions òssies
 Q87.5 Altres síndromes de malformacions congènites amb altres alteracions òssies
 Q87.8 Altres síndromes especificades de malformacions congènites no classificades a cap altre lloc
  Exclou 1: síndrome de Zellweger (E71.510)
  Q87.81 Síndrome d'Alport

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (N18.1-N18.6)

  Q87.82 Síndrome de tortuositat arterial

  Q87.89 Altres síndromes especificades de malformacions congènites no classificades a
cap altre lloc

   Síndrome de Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
Q89 Altres tipus de malformació congènita no classificats a cap altre lloc
 Q89.0 Absència i malformacions congènites de melsa
  Exclou 1: isomerisme d'apèndixs auriculars (amb asplènia o polisplènia) (Q20.6)
  Q89.01 Asplènia (congènita)
  Q89.09 Malformacions congènites de melsa
   Esplenomegàlia congènita
 Q89.1 Malformacions congènites de glàndula suprarenal

  Exclou 1: hiperplàsia suprarenal congènita (E25.0)
trastorns adrenogenitals (E25.-)

 Q89.2 Malformacions congènites d'altres glàndules endocrines

  
Malformació congènita de la glàndula tiroide o la paratiroide
Conducte tiroglòs persistent
Quist tiroglòs
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  Exclou 1: goll congènit (E03.0)
hipotiroïdisme congènit (E03.1)

 Q89.3 Situs inversus

  

Dextrocàrdia amb situs inversus
Disposició auricular d'imatge especular amb situs inversus
Situs inversus o transversus abdominal
Situs inversus o transversus toràcic
Transposició de vísceres abdominals
Transposició de vísceres toràciques

  Exclou 1: dextrocàrdia NE (Q24.0)
 Q89.4 Bessons units

  

Craniòpag
Dicefàlia
Pigòpag
Toracòpag

 Q89.7 Malformacions congènites múltiples no classificades a cap altre lloc

  Anomalies congènites múltiples NE
Deformitats congènites múltiples NE

  Exclou 1: síndromes de malformacions congènites que afecten múltiples sistemes o aparells
(Q87.-)

 Q89.8 Altres tipus especificats de malformació congènita

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar totes les manifestacions associades

 Q89.9 Malformació congènita no especificada

  Anomalia congènita NE
Deformitat congènita NE

Anomalies cromosòmiques no classificades a cap altre lloc (Q90-Q99)
Exclou 2: trastorns del metabolisme mitocondrial (E88.4-)
Q90 Síndrome de Down

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol afecció física i grau de discapacitat intel·lectual associats (F70-F79)

 Q90.0 Trisomia 21, sense mosaïcisme (per falta de disjunció meiòtica)
 Q90.1 Trisomia 21, mosaïcisme (per falta de disjunció mitòtica)
 Q90.2 Trisomia 21, translocació
 Q90.9 Síndrome de Down no especificada
  Trisomia 21 NE
Q91 Trisomia 18 i trisomia 13
 Q91.0 Trisomia 18, sense mosaïcisme (per falta de disjunció meiòtica)
 Q91.1 Trisomia 18, mosaïcisme (per falta de disjunció mitòtica)
 Q91.2 Trisomia 18, translocació
 Q91.3 Trisomia 18 no especificada
 Q91.4 Trisomia 13, sense mosaïcisme (per falta de disjunció meiòtica)
 Q91.5 Trisomia 13, mosaïcisme (per falta de disjunció mitòtica)
 Q91.6 Trisomia 13, translocació
 Q91.7 Trisomia 13 no especificada
Q92 Altres tipus de trisomia i trisomia parcial dels autosomes, no classificats a cap altre lloc
 Inclou: translocacions i insercions desequilibrades

 Exclou 1: trisomies dels cromosomes 13, 18, 21 (Q90-Q91)
 Q92.0 Trisomia completa de cromosoma, sense mosaïcisme (per falta de disjunció meiòtica)
 Q92.1 Trisomia completa de cromosoma, mosaïcisme (per falta de disjunció mitòtica)
 Q92.2 Trisomia parcial

  Trisomia parcial menor de menys d'un braç complet duplicat
Trisomia parcial major de braç complet o més duplicat

899



  Exclou 1: trisomia parcial causada per translocació desequilibrada (Q92.5)
 Q92.5 Duplicacions amb altres reordenacions complexes
  Trisomia parcial causada per translocacions desequilibrades

  Codifiqueu
també:

qualsevol tipus de deleció associada causada per translocacions, inversions i
insercions desequilibrades (Q93.7)

 Q92.6 Cromosomes marcadors

  

Trisomies causades per cromosomes dicèntrics
Trisomies causades per cromosomes anulars addicionals
Trisomies causades per isocromosomes
Individu amb polimorfismes en l'heterocromatina

  Q92.61 Cromosomes marcadors en individu sense patologia
  Q92.62 Cromosomes marcadors en individu amb patologia
 Q92.7 Triploïdia i poliploïdia
 Q92.8 Altres tipus especificats de trisomia i trisomia parcial dels autosomes

  
Duplicacions identificades per hibridació in situ per fluorescència (FISH)
Duplicacions identificades per hibridació in situ (ISH)
Duplicacions que només es veuen a la prometafase

 Q92.9 Trisomia i trisomia parcial no especificades dels autosomes
Q93 Monosomies i delecions dels autosomes no classificades a cap altre lloc
 Q93.0 Monosomia completa de cromosoma, sense mosaïcisme (per falta de disjunció meiòtica)
 Q93.1 Monosomia completa de cromosoma, mosaïcisme (per falta de disjunció mitòtica)
 Q93.2 Cromosoma substituït per cromosoma anular, dicèntric o isocromosoma
 Q93.3 Deleció de braç curt del cromosoma 4
  Síndrome de Wolf-Hirschorn
 Q93.4 Deleció de braç curt del cromosoma 5
  Síndrome del miol
 Q93.5 Altres tipus de deleció de part d'un cromosoma
  Q93.51 Síndrome d'Angelman
  Q93.59 Altres tipus de deleció de part d'un cromosoma
 Q93.7 Delecions amb altres reordenacions complexes
  Delecions causades per translocacions, inversions i insercions desequilibrades

  Codifiqueu
també:

qualsevol duplicació associada causada per translocacions, inversions i insercions
desequilibrades (Q92.5)

 Q93.8 Altres tipus de deleció dels autosomes
  Q93.81 Síndrome velocardiofacial
   Deleció 22q11.2
  Q93.82 Síndrome de Williams
  Q93.88 Altres tipus de microdeleció

   Síndrome de Miller-Dieker
Síndrome de Smith-Magenis

  Q93.89 Altres tipus de deleció dels autosomes

   
Delecions identificades per hibridació in situ per fluorescència (FISH)
Delecions identificades per hibridació in situ (ISH)
Delecions que només es veuen a la prometafase

 Q93.9 Deleció dels autosomes no especificada
Q95 Reordenacions equilibrades i marcadors estructurals no classificats a cap altre lloc
 Inclou: translocacions robertsonianes i translocacions recíproques equilibrades i insercions

 Q95.0 Translocació i inserció equilibrades en individu sense patologia
 Q95.1 Inversió cromosòmica en individu sense patologia
 Q95.2 Reordenació autosòmica equilibrada en individu amb patologia
 Q95.3 Translocació equilibrada entre un gonosoma i un autosoma en un individu amb patologia
 Q95.5 Individu amb localització fràgil autosòmica
 Q95.8 Altres tipus de reordenació equilibrada i marcador estructural
 Q95.9 Reordenació equilibrada i marcador estructural no especificats
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Q96 Síndrome de Turner
 Exclou 1: síndrome de Noonan (Q87.19)
 Q96.0 Cariotip 45,X
 Q96.1 Cariotip 46,X isocromosoma (Xq)
  Cariotip 46, isocromosoma Xq
 Q96.2 Cariotip 46,X amb sexe cromosòmic anòmal, excepte isocromosoma (Xq)
  Cariotip 46,X amb sexe cromosòmic anòmal, excepte isocromosoma Xq
 Q96.3 Mosaïcisme, 45, X/46, XX o XY
 Q96.4 Mosaïcisme, 45, X/altres línies cel·lulars amb sexe cromosòmic anòmal
 Q96.8 Altres tipus de variant de la síndrome de Turner
 Q96.9 Síndrome de Turner no especificada
Q97 Altres tipus d'anomalia del sexe cromosòmic, fenotip femení, no classificats a cap altre lloc
 Exclou 1: síndrome de Turner (Q96.-)
 Q97.0 Cariotip 47,XXX
 Q97.1 Dona amb més de tres cromosomes X
 Q97.2 Mosaïcisme, línies amb diversos nombres de cromosomes X
 Q97.3 Dona amb cariotip 46,XY
 Q97.8 Altres tipus especificats d'anomalia del sexe cromosòmic, fenotip femení
 Q97.9 Anomalia del sexe cromosòmic no especificada, fenotip femení
Q98 Altres tipus d'anomalia del sexe cromosòmic, fenotip masculí, no classificats a cap altre lloc
 Q98.0 Síndrome de Klinefelter amb cariotip 47,XXY
 Q98.1 Síndrome de Klinefelter, home amb més de dos cromosomes X
 Q98.3 Altres homes amb cariotip 46,XX
 Q98.4 Síndrome de Klinefelter no especificada
 Q98.5 Cariotip 47,XYY
 Q98.6 Home amb sexe cromosòmic estructuralment anòmal
 Q98.7 Home amb mosaïcisme del sexe cromosòmic
 Q98.8 Altres tipus especificats d'anomalia del sexe cromosòmic, fenotip masculí
 Q98.9 Anomalia del sexe cromosòmic no especificada, fenotip masculí
Q99 Altres tipus d'anomalia cromosòmica no classificats a cap altre lloc
 Q99.0 Quimera 46, XX/46, XY
  Quimera 46, XX/46, XY hermafrodita veritable
 Q99.1 46,XX hermafrodita veritable

  
46,XX amb gònades rudimentàries
46,XY amb gònades rudimentàries
Disgènesi gonadal pura

 Q99.2 Cromosoma X fràgil
  Síndrome del cromosoma X fràgil
 Q99.8 Altres tipus especificats d'anomalia cromosòmica
 Q99.9 Anomalia cromosòmica no especificada
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Capítol 18
Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc (R00-R99)
Nota: Aquest capítol inclou signes, símptomes, resultats anòmals de procediments clínics o d'altres proves i afeccions mal
definides, per als quals no s'ha enregistrat cap diagnòstic classificable a cap altre lloc.
Els signes i símptomes que indiquen de manera prou definida un diagnòstic concret han estat assignats a una categoria d'altres
capítols de la classificació. En general, les categories d'aquest capítol inclouen els símptomes i les afeccions menys ben definits
que fan pensar, potser amb la mateixa versemblança, en dues o més malalties, o en dos o més sistemes o aparells del cos, sense
que es disposi de l'estudi necessari del cas per fer un diagnòstic definitiu. Pràcticament totes les categories d'aquest grup podrien
classificar-se com a «no especificades d'una altra manera», «d'etiologia desconeguda» o «transitòries». Consulteu l'índex alfabètic
per a determinar quins dels signes i símptomes s'han d'ubicar aquí i quins s'han d'ubicar a altres seccions. Generalment es
proporcionen les subcategories residuals numerades .8 per a altres símptomes rellevants que no poden ser assignats a cap altre
lloc de la classificació.
Les afeccions, els signes i els símptomes inclosos en les categories R00-R94 consisteixen en:
(a) casos en els quals no es pot establir un diagnòstic més específic, tot i que s'hagin estudiat tots els fets pertinents;
(b) signes o símptomes presents en el moment de l'assistència inicial, que van resultar transitoris i que tenien causes que no es van
poder determinar;
(c) diagnòstic provisional en un pacient que no va tornar per a ser sotmès a proves o tractaments posteriors;
(d) casos transferits a altres llocs per a proves o un tractament abans de fer-ne el diagnòstic;
(e) casos en els quals no es disposava d'un diagnòstic més precís per qualsevol altra raó;
(f) determinats símptomes, dels quals es proporciona informació addicional, que representen problemes importants en l'assistència
mèdica en si.
Exclou 2: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)

determinades afeccions originades en el període perinatal (P04-P96)
signes i símptomes classificats als capítols dels sistemes o aparells del cos
signes i símptomes de mama (N63, N64.5)

Aquest capítol conté els blocs següents:
R00-R09 Signes i símptomes que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori
R10-R19 Signes i símptomes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen
R20-R23 Signes i símptomes que afecten la pell i el teixit subcutani
R25-R29 Signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic
R30-R39 Signes i símptomes que afecten l'aparell genitourinari
R40-R46 Signes i símptomes que afecten la cognició, la percepció, l'estat emocional i el comportament
R47-R49 Signes i símptomes que afecten la parla i la veu
R50-R69 Signes i símptomes generals
R70-R79 Resultats anòmals en l'anàlisi de sang sense diagnòstic
R80-R82 Resultats anòmals en l'anàlisi d'orina sense diagnòstic
R83-R89 Resultats anòmals en l'anàlisi d'altres líquids, substàncies i teixits corporals sense diagnòstic
R90-R94 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en estudis funcionals sense diagnòstic
R97 Marcadors tumorals anòmals
R99 Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides
Signes i símptomes que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori (R00-R09)
R00 Anomalies del batec cardíac
 Exclou 1: anomalies originades en el període perinatal (P29.1-)

 Exclou 2: arrítmies especificades (I47-I49)
 R00.0 Taquicàrdia no especificada

  
Batec cardíac ràpid
Taquicàrdia sinoauricular NE
Taquicàrdia sinusal NE

  Exclou 1: taquicàrdia neonatal (P29.11)
taquicàrdia paroxismal (I47.-)

 R00.1 Bradicàrdia no especificada

  

Bradicàrdia sinoatrial
Bradicàrdia sinusal
Batec cardíac lent
Bradicàrdia vagal

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: bradicàrdia neonatal (P29.12)
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 R00.2 Palpitacions
  Consciència del batec cardíac
 R00.8 Altres tipus d'anomalia del batec cardíac
 R00.9 Anomalies del batec cardíac no especificades
R01 Bufs cardíacs i altres sorolls cardíacs
 Exclou 1: bufs i sorolls cardíacs originats en el període perinatal (P29.8)
 R01.0 Bufs cardíacs benignes i innocents
  Buf cardíac funcional
 R01.1 Buf cardíac no especificat

  
Buf cardíac NE
Soroll cardíac NE
Buf sistòlic NE

 R01.2 Altres sorolls cardíacs

  Matitat cardíaca augmentada o disminuïda
Frec precordial

R03 Lectura de tensió arterial anòmala sense diagnòstic
 R03.0 Lectura de tensió arterial alta sense diagnòstic d'hipertensió

  
Nota: Empreu aquesta categoria per a enregistrar un episodi de tensió arterial alta en un

pacient del qual no s'ha fet diagnòstic formal d'hipertensió, o si es tracta d'un resultat
incidental aïllat

 R03.1 Lectura de tensió arterial baixa no especificada

  
Exclou 1: hipotensió (I95.-)

hipotensió ortostàtica neurogènica (G90.3)
síndrome d'hipotensió materna (O26.5-)

R04 Hemorràgia de les vies respiratòries
 R04.0 Epistaxi
  Hemorràgia nasal
 R04.1 Hemorràgia de faringe
  Exclou 2: hemoptisi (R04.2)
 R04.2 Hemoptisi

  Esput hemoptísic
Tos amb hemorràgia

 R04.8 Hemorràgia en altres localitzacions de les vies respiratòries
  R04.81 Hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants

   HPIAI/AIPHI
Hemorràgia idiopàtica aguda en infants de més de 28 dies

   Exclou 1: hemorràgia pulmonar perinatal (P26.-)
malaltia de Willebrand (D68.0)

  R04.89 Hemorràgia en altres localitzacions de les vies respiratòries
   Hemorràgia pulmonar NE
 R04.9 Hemorràgia de les vies respiratòries no especificada
R05 Tos

 Exclou 1: tos amb hemorràgia (R04.2)
tos del fumador (J41.0)

R06 Anomalies de la respiració

 

Exclou 1: aturada respiratòria (R09.2)
aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida respiratòria (J96.-)
fallida respiratòria del nadó (P28.5)
síndrome del destret respiratori agut (J80)
síndrome del destret respiratori del nadó (P22.-)

 R06.0 Dispnea

  Exclou 1: taquipnea NE (R06.82)
taquipnea transitòria del nadó (P22.1)

  R06.00 Dispnea no especificada
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  R06.01 Ortopnea
  R06.02 Respiració superficial
  R06.03 Destret respiratori agut
  R06.09 Altres formes de dispnea
 R06.1 Estridor

  Exclou 1: estridor laringi congènit (P28.89)
laringisme (estridulós) (J38.5)

 R06.2 Sibilacions
  Exclou 1: asma (J45.-)
 R06.3 Respiració periòdica
  Respiració de Cheyne-Stokes
 R06.4 Hiperventilació
  Exclou 1: hiperventilació psicogènica (F45.8)
 R06.5 Respiració per la boca
  Exclou 2: xerostomia NE (R68.2)
 R06.6 Singlot
  Exclou 1: singlot psicogènic (F45.8)
 R06.7 Esternuts
 R06.8 Altres anomalies de la respiració
  R06.81 Apnea no classificada a cap altre lloc
   Apnea NE

   
Exclou 1: apnea del nadó (P28.4)

apnea del son (G47.3-)
apnea del son del nadó (primària) (P28.3)

  R06.82 Taquipnea no classificada a cap altre lloc
   Taquipnea NE

   Exclou 1: taquipnea transitòria del nadó (P22.1)
  R06.83 Roncs
  R06.89 Altres anomalies de la respiració

   Retenció de respiració (episodis)
Sospirs

 R06.9 Anomalies de la respiració no especificades
R07 Dolor de faringe i dolor toràcic
 Exclou 1: miàlgia epidèmica (B33.0)

 Exclou 2: dolor de mama (N64.4)
dolor maxil·lar (R68.84)

 R07.0 Dolor de faringe

  Exclou 1: mal de coll (agut) NE (J02.9)
mal de coll crònic (J31.2)

  Exclou 2: disfàgia (R13.1-)
dolor de coll (M54.2)

 R07.1 Dolor toràcic en la respiració
  Respiració dolorosa
 R07.2 Dolor precordial
 R07.8 Altres tipus de dolor toràcic
  R07.81 Pleurodínia
   Pleurodínia NE

   Exclou 1: pleurodínia epidèmica (B33.0)
  R07.82 Dolor intercostal
  R07.89 Altres tipus de dolor toràcic
   Dolor de paret toràcica anterior NE
 R07.9 Dolor toràcic no especificat
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R09 Altres signes i símptomes que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori

 

Exclou 1: aturada respiratòria del nadó (P28.81)
fallida respiratòria (J96.-)
fallida respiratòria del nadó (P28.5)
síndrome del destret respiratori agut (J80)
síndrome del destret respiratori del nadó (P22.0)

 R09.0 Asfíxia i hipoxèmia

  

Exclou 1: asfíxia (intrauterina) durant el part (P84)
asfíxia causada per cos estrany a les vies respiratòries (T17.-)
asfíxia causada per monòxid de carboni (T58.-)
asfíxia traumàtica (T71.-)
hiperventilació (R06.4)

  Exclou 2: hipercàpnia (R06.89)
  R09.01 Asfíxia
  R09.02 Hipoxèmia
 R09.1 Pleuresia
  Exclou 1: pleuresia amb embassament (J90)
 R09.2 Aturada respiratòria
  Fallida cardiorespiratòria

  

Exclou 1: aturada cardíaca (I46.-)
aturada respiratòria del nadó (P28.81)
destret respiratori del nadó (P22.0)
fallida respiratòria (J96.-)
fallida respiratòria del nadó (P28.5)
insuficiència respiratòria (R06.89)
insuficiència respiratòria del nadó (P28.5)

 R09.3 Esput anòmal

  

Quantitat d'esput anòmala
Color de l'esput anòmal
Olor de l'esput anòmal
Esput excessiu

  Exclou 1: esput hemoptísic (R04.2)
 R09.8 Altres signes i símptomes especificats que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori
  R09.81 Congestió nasal
  R09.82 Degoteig postnasal

  R09.89 Altres signes i símptomes especificats que afecten l'aparell circulatori i l'aparell
respiratori

   

Soroll (arterial)
Percussió toràcica anòmala
Sensació de cos estrany a la gola
Sorolls per fricció toràcics
Timpanisme toràcic
Sensació d'ofec
Ranera
Pols dèbil

   Exclou 2: cos estrany a la gola (T17.2-)
sibilacions (R06.2)

Signes i símptomes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen (R10-R19)
Exclou 2: hemorràgia gastrointestinal (K92.0-K92.2)

hemorràgia gastrointestinal del nadó (P54.0-P54.3)
obstrucció intestinal (K56.-)
obstrucció intestinal del nadó (P76.-)
piloroespasme (K31.3)
piloroespasme congènit o infantil (Q40.0)
signes i símptomes que afecten l'aparell urinari (R30-R39)
símptomes atribuïbles als òrgans genitals femenins (N94.-)
símptomes atribuïbles als òrgans genitals masculins (N48-N50)
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R10 Dolor abdominal i pelvià
 Exclou 1: còlic renal (N23)

 Exclou 2: dorsàlgia (M54.-)
flatulència i afeccions relacionades (R14.-)

 R10.0 Abdomen agut
  Dolor abdominal intens (generalitzat) (amb contractura abdominal)

  
Exclou 1: contractura abdominal NE (R19.3)

dolor abdominal generalitzat NE (R10.84)
dolor abdominal localitzat (R10.1-R10.3-)

 R10.1 Dolor localitzat a la part superior de l'abdomen
  R10.10 Dolor a la part superior de l'abdomen no especificat
  R10.11 Dolor de quadrant superior dret
  R10.12 Dolor de quadrant superior esquerre
  R10.13 Dolor epigàstric
   Dispèpsia

   Exclou 1: dispèpsia funcional (K30)
 R10.2 Dolor pelvià i perineal
  Exclou 1: vulvodínia (N94.81)
 R10.3 Dolor localitzat en altres parts inferiors de l'abdomen
  R10.30 Dolor a la part inferior de l'abdomen no especificat
  R10.31 Dolor de quadrant inferior dret
  R10.32 Dolor de quadrant inferior esquerre
  R10.33 Dolor periumbilical
 R10.8 Altres tipus de dolor abdominal
  R10.81 Sensibilitat abdominal
   Sensibilitat abdominal NE
   R10.811 Sensibilitat abdominal de quadrant superior dret
   R10.812 Sensibilitat abdominal de quadrant superior esquerre
   R10.813 Sensibilitat abdominal de quadrant inferior dret
   R10.814 Sensibilitat abdominal de quadrant inferior esquerre
   R10.815 Sensibilitat abdominal periumbilical
   R10.816 Sensibilitat abdominal epigàstrica
   R10.817 Sensibilitat abdominal generalitzada
   R10.819 Sensibilitat abdominal de localització no especificada
  R10.82 Sensibilitat abdominal de rebot
   R10.821 Sensibilitat abdominal de rebot de quadrant superior dret
   R10.822 Sensibilitat abdominal de rebot de quadrant superior esquerre
   R10.823 Sensibilitat abdominal de rebot de quadrant inferior dret
   R10.824 Sensibilitat abdominal de rebot de quadrant inferior esquerre
   R10.825 Sensibilitat abdominal de rebot periumbilical
   R10.826 Sensibilitat abdominal de rebot epigàstrica
   R10.827 Sensibilitat abdominal de rebot generalitzada
   R10.829 Sensibilitat abdominal de rebot de localització no especificada
  R10.83 Còlic

   Còlic NE
Còlic infantil

   Exclou 1: còlic en adult i infant de més de 12 mesos (R10.84)
  R10.84 Dolor abdominal generalitzat
   Exclou 1: dolor abdominal generalitzat associat a abdomen agut (R10.0)
 R10.9 Dolor abdominal no especificat
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R11 Nàusees i vòmits

 

Exclou 1: hematèmesi (K92.0)
hematèmesi neonatal (P54.0)
vòmits associats a bulímia nerviosa (F50.2)
vòmits cíclics associats a migranya (G43.A-)
vòmits consecutius a cirurgia gastrointestinal (K91.0)
vòmits del nadó (P92.0-)
vòmits excessius en l'embaràs (O21.-)
vòmits psicogènics (F50.89)

 R11.0 Nàusees

  Nàusees NE
Nàusees sense vòmits

 R11.1 Vòmits
  R11.10 Vòmits no especificats
   Vòmits NE
  R11.11 Vòmits sense nàusees
  R11.12 Vòmits d'escopeta
  R11.13 Vòmits fecaloides
  R11.14 Vòmits biliosos
   Emesi biliosa
  R11.15 Síndrome de vòmits cíclics no relacionada amb la migranya

   Síndrome de vòmits cíclics NE
Vòmits persistents

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

   Exclou 2: bulímia nerviosa (F50.2)
diabetis mellitus causada per afecció subjacent (E08.-)

 R11.2 Nàusees amb vòmits no especificats
  Nàusees persistents amb vòmits NE
R12 Pirosi

 Exclou 1: dispèpsia funcional (K30)
dispèpsia NE (R10.13)

R13 Afàgia i disfàgia
 R13.0 Afàgia
  Incapacitat per a deglutir

  Exclou 1: afàgia psicogènica (F50.9)
 R13.1 Disfàgia

  Codifiqueu
primer:

si escau, la disfàgia consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters finals
-91)

  Exclou 1: disfàgia psicogènica (F45.8)
  R13.10 Disfàgia no especificada
   Dificultat per a deglutir NE
  R13.11 Disfàgia, fase oral
  R13.12 Disfàgia, fase orofaríngia
  R13.13 Disfàgia, fase faríngia
  R13.14 Disfàgia, fase faringoesofàgica
  R13.19 Altres tipus de disfàgia

   Disfàgia cervical
Disfàgia neurogènica

R14 Flatulència i afeccions relacionades
 Exclou 1: aerofàgia psicogènica (F45.8)
 R14.0 Distensió abdominal (gasosa)

  Flatositat
Timpanisme (abdominal) (intestinal)

 R14.1 Dolor produït per gasos
 R14.2 Eructes
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 R14.3 Flatulència
R15 Incontinència fecal
 Inclou: encopresi NE

 Exclou 1: incontinència fecal d'origen no orgànic (F98.1)
 R15.0 Defecació incompleta

  Exclou 1: impacció fecal (K56.41)
restrenyiment (K59.0-)

 R15.1 Pèrdues fecals
  Taques fecals
 R15.2 Urgència fecal
 R15.9 Incontinència fecal completa
  Incontinència fecal NE
R16 Hepatomegàlia i esplenomegàlia no classificades a cap altre lloc
 R16.0 Hepatomegàlia no classificada a cap altre lloc
  Hepatomegàlia NE
 R16.1 Esplenomegàlia no classificada a cap altre lloc
  Esplenomegàlia NE
 R16.2 Hepatomegàlia amb esplenomegàlia no classificada a cap altre lloc
  Hepatoesplenomegàlia NE
R17 Icterícia no especificada
 Exclou 1: icterícia neonatal (P55, P57-P59)
R18 Ascites
 Inclou: líquid en cavitat peritoneal

 
Exclou 1: ascites en cirrosi alcohòlica (K70.31)

ascites en hepatitis alcohòlica (K70.11)
ascites en hepatopatia tòxica amb hepatitis crònica activa (K71.51)

 R18.0 Ascites maligna

  
Codifiqueu
primer:

la malignitat, com ara:
neoplàsia maligna d'ovari (C56.-)
neoplàsia maligna secundària de retroperitoneu i peritoneu (C78.6)

 R18.8 Altres tipus d'ascites

  Ascites NE
Embassament peritoneal (crònic)

R19 Altres signes i símptomes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen
 Exclou 1: abdomen agut (R10.0)
 R19.0 Tumefacció, massa o bony intraabdominals i pelvians

  Exclou 1: ascites (R18.-)
distensió abdominal (gasosa) (R14.-)

  R19.00 Tumefacció, massa o bony intraabdominals i pelvians de localització no
especificada

  R19.01 Tumefacció, massa o bony abdominals de quadrant superior dret
  R19.02 Tumefacció, massa o bony abdominals de quadrant superior esquerre
  R19.03 Tumefacció, massa o bony abdominals de quadrant inferior dret
  R19.04 Tumefacció, massa o bony abdominals de quadrant inferior esquerre
  R19.05 Tumefacció, massa o bony periumbilicals
   Tumefacció o massa umbilicals difuses o generalitzades
  R19.06 Tumefacció, massa o bony epigàstrics
  R19.07 Tumefacció, massa o bony intraabdominals i pelvians generalitzats

   Tumefacció o massa intraabdominals difuses o generalitzades NE
Tumefacció o massa pelvianes difuses o generalitzades NE

  R19.09 Altres tipus de tumefacció, massa o bony intraabdominals i pelvians
 R19.1 Sorolls intestinals anòmals
  R19.11 Absència de sorolls intestinals
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  R19.15 Altres sorolls intestinals anòmals
   Sorolls intestinals anòmals NE
 R19.2 Peristaltisme visible
  Hiperperistaltisme
 R19.3 Contractura abdominal
  Exclou 1: contractura abdominal amb dolor abdominal intens (R10.0)
  R19.30 Contractura abdominal de localització no especificada
  R19.31 Contractura abdominal de quadrant superior dret
  R19.32 Contractura abdominal de quadrant superior esquerre
  R19.33 Contractura abdominal de quadrant inferior dret
  R19.34 Contractura abdominal de quadrant inferior esquerre
  R19.35 Contractura abdominal periumbilical
  R19.36 Contractura abdominal epigàstrica
  R19.37 Contractura abdominal generalitzada
 R19.4 Canvi d'hàbits intestinals

  Exclou 1: diarrea funcional (K59.1)
restrenyiment (K59.0-)

 R19.5 Altres tipus d'anomalia fecal

  

Color anòmal de femta
Deposicions voluminoses
Moc en femta
Sang oculta en femta
Sang oculta en les deposicions

  Exclou 1: melena (K92.1)
melena neonatal (P54.1)

 R19.6 Halitosi
 R19.7 Diarrea no especificada
  Diarrea NE

  
Exclou 1: diarrea funcional (K59.1)

diarrea neonatal (P78.3)
diarrea psicogènica (F45.8)

 R19.8 Altres signes i símptomes especificats que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen
Signes i símptomes que afecten la pell i el teixit subcutani (R20-R23)
Exclou 2: símptomes relacionats amb les mames (N64.4-N64.5)
R20 Alteració de la sensibilitat cutània

 Exclou 1: alteracions psicogèniques (F45.8)
anestèsia dissociativa i pèrdua sensorial (F44.6)

 R20.0 Anestèsia cutània
 R20.1 Hipoestèsia cutània
 R20.2 Parestèsia cutània

  Formicació
Formigueig a la pell

  Exclou 1: acroparestèsia (I73.8)
 R20.3 Hiperestèsia
 R20.8 Altres tipus d'alteració de la sensibilitat cutània
 R20.9 Alteracions de la sensibilitat cutània no especificades
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R22 Tumefacció, massa o bony localitzats de la pell i del teixit subcutani
 Inclou: nòduls subcutanis (localitzats) (superficials)

 

Exclou 1: adenopatia (R59.-)
adipositat localitzada (E65)
edema (R60.-)
resultats anòmals en diagnòstic per la imatge (R90-R93)
tumefacció articular (M25.4-)

 R22.0 Tumefacció, massa o bony localitzats, cap
 R22.1 Tumefacció, massa o bony localitzats, coll
 R22.2 Tumefacció, massa o bony localitzats, tronc

  Exclou 1: massa o bony intraabdominals o pelvians (R19.0-)
tumefacció intraabdominal o pelviana (R19.0-)

  Exclou 2: massa o bony mamaris (N63)
 R22.3 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat superior
  R22.30 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat superior no especificada
  R22.31 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat superior dreta
  R22.32 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat superior esquerra
  R22.33 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat superior, bilateral
 R22.4 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat inferior
  R22.40 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat inferior no especificada
  R22.41 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat inferior dreta
  R22.42 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat inferior esquerra
  R22.43 Tumefacció, massa o bony localitzats, extremitat inferior, bilateral
 R22.9 Tumefacció, massa o bony localitzats, no especificats
R23 Altres canvis a la pell
 R23.0 Cianosi

  Exclou 1: acrocianosi (I73.8)
atacs cianòtics del nadó (P28.2)

 R23.1 Pal·lidesa
  Pell viscosa i suosa
 R23.2 Enrojolament
  Rubor excessiu

  Codifiqueu
primer:

si escau, els estats menopàusics i climatèrics femenins (N95.1)

 R23.3 Equimosis espontànies
  Petèquies

  Exclou 1: equimosis del nadó (P54.5)
púrpura (D69.-)

 R23.4 Canvis en la textura de la pell

  
Descamació de la pell
Induració de la pell
Descatació de la pell

  Exclou 1: engruiximent epidèrmic NE (L85.9)
 R23.8 Altres canvis a la pell
 R23.9 Canvis a la pell no especificats
Signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic (R25-R29)
R25 Moviments involuntaris anòmals

 
Exclou 1: trastorns de moviment específics (G20-G26)

trastorns de moviment estereotipat (F98.4)
trastorns de tics (F95.-)

 R25.0 Moviments del cap anòmals
 R25.1 Tremolor no especificat
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Exclou 1: corea NE (G25.5)
tremolor essencial (G25.0)
tremolor histèric (F44.4)
tremolor intencional (G25.2)

 R25.2 Rampa i espasme

  

Exclou 2: espasme carpopedal (R29.0)
espasme muscular, esquena (M62.830)
espasme muscular, panxell (M62.831)
espasmes infantils (G40.4-)

 R25.3 Fasciculació
  Contracció muscular NE
 R25.8 Altres tipus de moviment involuntari anòmal
 R25.9 Moviments involuntaris anòmals no especificats
R26 Anomalies de la marxa i la mobilitat

 

Exclou 1: atàxia hereditària (G11.-)
atàxia locomotriu (sifilítica) (A52.11)
atàxia NE (R27.0)
síndrome d'immobilitat (paraplègica) (M62.3)

 R26.0 Marxa atàctica
  Marxa vacil·lant
 R26.1 Marxa paralítica
  Marxa espasmòdica
 R26.2 Dificultat per a caminar no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: caiguda (R29.6)
pèrdua d'equilibri en estar dempeus (R26.81)

 R26.8 Altres tipus d'anomalia de la marxa i la mobilitat
  R26.81 Pèrdua d'equilibri en estar dempeus
  R26.89 Altres tipus d'anomalia de la marxa i la mobilitat
 R26.9 Anomalies de la marxa i la mobilitat no especificades
R27 Altres tipus de falta de coordinació

 
Exclou 1: atàxia hereditària (G11.-)

marxa atàctica (R26.0)
vertigen NE (R42)

 R27.0 Atàxia no especificada
  Exclou 1: atàxia consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -93)
 R27.8 Altres tipus de falta de coordinació
 R27.9 Falta de coordinació no especificada
R29 Altres signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic
 R29.0 Tetània
  Espasme carpopedal

  

Exclou 1: tetània histèrica (F44.5)
tetània neonatal (P71.3)
tetània paratiroidal (E20.9)
tetània posttiroidectomia (E89.2)

 R29.1 Meningisme
 R29.2 Reflex anòmal

  
Exclou 2: reacció o síncope vasovagal (R55)

reflex faringi hiperactiu (J39.2)
reflex pupil·lar anòmal (H57.0)

 R29.3 Postura anòmala
 R29.4 Clic de maluc
  Exclou 1: deformitats congènites de maluc (Q65.-)
 R29.5 Paràlisi transitòria
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  Codifiqueu
primer:

qualsevol lesió de medul·la espinal associada (S14.0, S14.1-, S24.0, S24.1-, S34.0-,
S34.1-)

  Exclou 1: atac isquèmic transitori (G45.9)
 R29.6 Caigudes repetides

  Caiguda
Tendència a caure

  Exclou 2: antecedents de caiguda (Z91.81)
risc de caiguda (Z91.81)

 R29.7 Puntuació segons l'escala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

  Codifiqueu
primer:

el tipus d'infart cerebral (I63.-)

  R29.70 Puntuació de 0-9 en l'escala NIHSS
   R29.700 Puntuació de 0 en l'escala NIHSS
   R29.701 Puntuació d'1 en l'escala NIHSS
   R29.702 Puntuació de 2 en l'escala NIHSS
   R29.703 Puntuació de 3 en l'escala NIHSS
   R29.704 Puntuació de 4 en l'escala NIHSS
   R29.705 Puntuació de 5 en l'escala NIHSS
   R29.706 Puntuació de 6 en l'escala NIHSS
   R29.707 Puntuació de 7 en l'escala NIHSS
   R29.708 Puntuació de 8 en l'escala NIHSS
   R29.709 Puntuació de 9 en l'escala NIHSS
  R29.71 Puntuació de 10-19 en l'escala NIHSS
   R29.710 Puntuació de 10 en l'escala NIHSS
   R29.711 Puntuació d'11 en l'escala NIHSS
   R29.712 Puntuació de 12 en l'escala NIHSS
   R29.713 Puntuació de 13 en l'escala NIHSS
   R29.714 Puntuació de 14 en l'escala NIHSS
   R29.715 Puntuació de 15 en l'escala NIHSS
   R29.716 Puntuació de 16 en l'escala NIHSS
   R29.717 Puntuació de 17 en l'escala NIHSS
   R29.718 Puntuació de 18 en l'escala NIHSS
   R29.719 Puntuació de 19 en l'escala NIHSS
  R29.72 Puntuació de 20-29 en l'escala NIHSS
   R29.720 Puntuació de 20 en l'escala NIHSS
   R29.721 Puntuació de 21 en l'escala NIHSS
   R29.722 Puntuació de 22 en l'escala NIHSS
   R29.723 Puntuació de 23 en l'escala NIHSS
   R29.724 Puntuació de 24 en l'escala NIHSS
   R29.725 Puntuació de 25 en l'escala NIHSS
   R29.726 Puntuació de 26 en l'escala NIHSS
   R29.727 Puntuació de 27 en l'escala NIHSS
   R29.728 Puntuació de 28 en l'escala NIHSS
   R29.729 Puntuació de 29 en l'escala NIHSS
  R29.73 Puntuació de 30-39 en l'escala NIHSS
   R29.730 Puntuació de 30 en l'escala NIHSS
   R29.731 Puntuació de 31 en l'escala NIHSS
   R29.732 Puntuació de 32 en l'escala NIHSS
   R29.733 Puntuació de 33 en l'escala NIHSS
   R29.734 Puntuació de 34 en l'escala NIHSS
   R29.735 Puntuació de 35 en l'escala NIHSS
   R29.736 Puntuació de 36 en l'escala NIHSS
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   R29.737 Puntuació de 37 en l'escala NIHSS
   R29.738 Puntuació de 38 en l'escala NIHSS
   R29.739 Puntuació de 39 en l'escala NIHSS
  R29.74 Puntuació de 40-42 en l'escala NIHSS
   R29.740 Puntuació de 40 en l'escala NIHSS
   R29.741 Puntuació de 41 en l'escala NIHSS
   R29.742 Puntuació de 42 en l'escala NIHSS
 R29.8 Altres signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic
  R29.81 Altres signes i símptomes que afecten el sistema nerviós
   R29.810 Debilitat facial
    Inclinació facial

    
Exclou 1: debilitat facial consecutiva a malaltia cerebrovascular

(I69. amb caràcters finals -92)
paràlisi de Bell (G51.0)

   R29.818 Altres signes i símptomes que afecten el sistema nerviós
  R29.89 Altres signes i símptomes que afecten el sistema musculoesquelètic
   Exclou 2: dolor d'extremitats (M79.6-)
   R29.890 Pèrdua d'estatura
    Exclou 1: osteoporosi (M80-M81)
   R29.891 Torticoli ocular

    

Exclou 1: torticoli (esternomastoidal) congènit (Q68.0)
torticoli causat per lesió durant el part (P15.8)
torticoli espasmòdic (G24.3)
torticoli NE (M43.6)
torticoli psicogènic (F45.8)

   R29.898 Altres signes i símptomes que afecten el sistema musculoesquelètic

 R29.9 Signes i símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic no
especificats

  R29.90 Signes i símptomes que afecten el sistema nerviós no especificats
  R29.91 Signes i símptomes que afecten el sistema musculoesquelètic no especificats
Signes i símptomes que afecten l'aparell genitourinari (R30-R39)
R30 Dolor associat a la micció
 Exclou 1: dolor psicogènic associat a la micció (F45.8)
 R30.0 Disúria
  Estrangúria
 R30.1 Tenesme vesical
 R30.9 Micció dolorosa no especificada
  Dolor en orinar NE
R31 Hematúria

 
Exclou 1: hematúria amb afeccions subjacents, com ara:

cistitis aguda amb hematúria (N30.01)
hematúria recurrent i persistent en glomerulopaties (N02.-)

 R31.0 Hematúria macroscòpica
 R31.1 Hematúria microscòpica essencial benigna
 R31.2 Altres tipus d'hematúria microscòpica
  R31.21 Hematúria microscòpica asimptomàtica
   HMA
  R31.29 Altres tipus d'hematúria microscòpica
 R31.9 Hematúria no especificada
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R32 Incontinència urinària no especificada
 Enuresi NE

 

Exclou 1: enuresi no orgànica (F98.0)
incontinència d'esforç i altres tipus especificats d'incontinència urinària (N39.3-N39.4-)
incontinència urinària associada amb deterioració cognitiva (R39.81)
incontinència urinària funcional (R39.81)

R33 Retenció urinària
 Exclou 1: retenció urinària psicogènica (F45.8)
 R33.0 Retenció urinària induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

 R33.8 Altres tipus de retenció urinària

  Codifiqueu
primer:

si escau, qualsevol afecció causal, com ara:
augment del volum de la pròstata (N40.1)

 R33.9 Retenció urinària no especificada
R34 Anúria i oligúria

 

Exclou 1: anúria i oligúria que compliquen el puerperi (O90.4)
anúria i oligúria que compliquen l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.4)
anúria i oligúria que compliquen l'embaràs (O26.83-)

R35 Poliúria

 Codifiqueu
primer:

si escau, qualsevol afecció causal, com ara:
augment del volum de la pròstata (N40.1)

 Exclou 1: poliúria psicogènica (F45.8)
 R35.0 Freqüència de la micció
 R35.1 Nictúria
 R35.8 Altres tipus de poliúria
  Poliúria NE
R36 Secreció uretral
 R36.0 Secreció uretral sense sang
 R36.1 Hematospèrmia
 R36.9 Secreció uretral no especificada

  Secreció peniana NE
Uretrorrea

R37 Disfunció sexual no especificada
R39 Altres signes i símptomes i símptomes i signes no especificats que afecten l'aparell genitourinari
 R39.0 Extravasació d'orina
 R39.1 Altres dificultats en la micció

  Codifiqueu
primer:

si escau, qualsevol afecció causal, com ara:
augment del volum de la pròstata (N40.1)

  R39.11 Dificultat per iniciar la micció
  R39.12 Raig miccional dèbil
   Debilitació del raig miccional
  R39.13 Partició de raig miccional
  R39.14 Sensació de buidament incomplet de la bufeta urinària
  R39.15 Urgència de la micció
   Exclou 1: incontinència imperiosa (N39.41, N39.46)
  R39.16 Esforç per orinar
  R39.19 Altres dificultats en la micció
   R39.191 Necessitat de tornar a orinar immediatament
   R39.192 Micció depenent de la posició
   R39.198 Altres dificultats en la micció
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 R39.2 Urèmia extrarenal
  Urèmia prerenal

  Exclou 1: urèmia NE (N19)
 R39.8 Altres signes i símptomes que afecten l'aparell genitourinari
  R39.81 Incontinència urinària funcional

   Incontinència urinària causada per deterioració cognitiva o discapacitat o immobilitat
físiques greus

   
Exclou 1: incontinència d'esforç i altres tipus especificats d'incontinència urinària

(N39.3-N39.4-)
incontinència urinària NE (R32)

  R39.82 Dolor crònic de bufeta urinària
  R39.83 Testicle no palpable, unilateral
  R39.84 Testicle no palpable, bilateral
  R39.89 Altres signes i símptomes que afecten l'aparell genitourinari
 R39.9 Signes i símptomes que afecten l'aparell genitourinari no especificats
Signes i símptomes que afecten la cognició, la percepció, l'estat emocional i el comportament (R40-R46)
Exclou 2: signes i símptomes que formen part d'un patró de trastorn mental (F01-F99)
R40 Somnolència, estupor i coma

 

Exclou 1: coma neonatal (P91.5)
somnolència, estupor i coma en diabetis (E08-E13)
somnolència, estupor i coma en fallida hepàtica (K72.-)
somnolència, estupor i coma en hipoglucèmia (no diabètica) (E15)

 R40.0 Somnolència
  Ensopiment

  Exclou 1: coma (R40.2-)
 R40.1 Estupor

  Estupor catatònic
Semicoma

  

Exclou 1: coma (R40.2-)
esquizofrènia catatònica (F20.2)
estupor depressiu (F31-F33)
estupor dissociatiu (F44.2)
estupor maníac (F30.2)

 R40.2 Coma

  Nota: Es requereix un codi de cada subcategoria R40.21-R40.23 per completar l'escala de
coma

  
Codifiqueu
primer:

qualsevol associació amb:
fractura de crani (S02.-)
lesió intracranial (S06.-)

  R40.20 Coma no especificat

   Coma NE
Inconsciència NE

  R40.21 Escala de coma, ulls oberts
   Afegiu el setè caràcter corresponent a la subcategoria R40.21-:

   0 - moment no especificat

   1 - en el lloc de recollida [servei d'emergències o ambulància]

   2 - en arribar a urgències

   3 - a l'ingrés hospitalari

   4 - 24 hores o més després de l'ingrés hospitalari

   R40.211 Escala de coma, ulls oberts, mai
    Puntuació 1 en l'obertura ocular de l'escala de coma
   R40.212 Escala de coma, ulls oberts, al dolor
    Puntuació 2 en l'obertura ocular de l'escala de coma
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   R40.213 Escala de coma, ulls oberts, al soroll
    Puntuació 3 en l'obertura ocular de l'escala de coma
   R40.214 Escala de coma, ulls oberts, espontàniament
    Puntuació 4 en l'obertura ocular de l'escala de coma
  R40.22 Escala de coma, millor resposta verbal
   Afegiu el setè caràcter corresponent a la subcategoria R40.22-:

   0 - moment no especificat

   1 - en el lloc de recollida [servei d'emergències o ambulància]

   2 - en arribar a urgències

   3 - a l'ingrés hospitalari

   4 - 24 hores o més després de l'ingrés hospitalari

   R40.221 Escala de coma, millor resposta verbal, cap
    Puntuació 1 en la resposta verbal de l'escala de coma
   R40.222 Escala de coma, millor resposta verbal, paraules incomprensibles

    
Gemecs/laments de dolor; inquietud (< 2 anys d'edat)
Sons incomprensibles (2-5 anys d'edat)
Puntuació 2 en la resposta verbal de l'escala de coma

   R40.223 Escala de coma, millor resposta verbal, paraules inadequades

    
Crits (2-5 anys d'edat)
Puntuació 3 en la resposta verbal de l'escala de coma
Plors o crits inadequats (< 2 anys d'edat)

   R40.224 Escala de coma, millor resposta verbal, conversació confusa

    
Paraules inadequades (2-5 anys d'edat)
Puntuació 4 en la resposta verbal de l'escala de coma
Plor irritable (< 2 anys d'edat)

   R40.225 Escala de coma, millor resposta verbal, orientada

    
Paraules adequades (2-5 anys d'edat)
Xiuxiueig, balboteig o plor adequats (< 2 anys d'edat)
Puntuació 5 en la resposta verbal de l'escala de coma

  R40.23 Escala de coma, millor resposta motora
   Afegiu el setè caràcter corresponent a la subcategoria R40.23-:

   0 - moment no especificat

   1 - en el lloc de recollida [servei d'emergències o ambulància]

   2 - en arribar a urgències

   3 - a l'ingrés hospitalari

   4 - 24 hores o més després de l'ingrés hospitalari

   R40.231 Escala de coma, millor resposta motora, cap
    Puntuació 1 en la resposta motora de l'escala de coma
   R40.232 Escala de coma, millor resposta motora, extensió

    

Postura d'extensió anòmala en resposta a dolor o estímuls nocius (< 2 anys
d'edat)
Puntuació 2 en la resposta motora de l'escala de coma
Postura d'extensió en resposta a dolor o estímuls nocius (2-5 anys d'edat)

   R40.233 Escala de coma, millor resposta motora, flexió anòmala

    

Postura de flexió anòmala en resposta a dolor o estímuls nocius (2-5 anys
d'edat)
Puntuació 3 en la resposta motora de l'escala de coma
Postura de flexió/decorticació (< 2 anys d'edat)

   R40.234 Escala de coma, millor resposta motora, retirada en flexió

    
Presenta retirada en resposta a dolor o estímuls nocius (0-5 anys d'edat)
Puntuació 4 en la resposta motora de l'escala de coma
Presenta retirada en resposta a dolor o estímuls nocius (2-5 anys d'edat)

   R40.235 Escala de coma, millor resposta motora, localitza el dolor

    
Localitza el dolor (2-5 anys d'edat)
Puntuació 5 en la resposta motora de l'escala de coma
Presenta retirada en resposta al contacte (< 2 anys d'edat)
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   R40.236 Escala de coma, millor resposta motora, compleix ordres

    
Compleix ordres (2-5 anys d'edat)
Puntuació 6 en la resposta motora de l'escala de coma
Moviment normal o espontani (< 2 anys d'edat)

  R40.24 Escala de coma de Glasgow, puntuació total

   

Afegiu el setè caràcter corresponent a la subcategoria R40.24-:
Nota: Assigneu un codi de la subcategoria R40.24 quan només es documenti la puntuació
total de coma
0 - moment no especificat
1 - en el lloc de recollida [servei d'emergències o ambulància]
2 - en arribar a urgències
3 - a l'ingrés hospitalari
4 - 24 hores o més després de l'ingrés hospitalari

   R40.241 Puntuació 13-15 de l'escala de coma de Glasgow
   R40.242 Puntuació 9-12 de l'escala de coma de Glasgow
   R40.243 Puntuació 3-8 de l'escala de coma de Glasgow

   R40.244 Altres tipus de coma sense puntuació documentada de l'escala de
coma de Glasgow o amb puntuació documentada parcial

 R40.3 Estat vegetatiu persistent
 R40.4 Alteració transitòria de la consciència
R41 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives i la consciència

 Exclou 1: deterioració cognitiva lleu, així declarada (G31.84)
trastorns dissociatius [de conversió] (F44.-)

 R41.0 Desorientació no especificada

  Confusió NE
Delirium NE

 R41.1 Amnèsia anterògrada
 R41.2 Amnèsia retrògrada
 R41.3 Altres tipus d'amnèsia

  Amnèsia NE
Pèrdua de memòria NE

  

Exclou 1: alteració lleu de memòria causada per factors fisiològics coneguts (F06.8)
amnèsia global transitòria (G45.4)
síndrome amnèsica causada per consum de substàncies psicoactives (F10-F19
amb cinquè caràcter .6)
trastorn amnèsic causat per factors fisiològics coneguts (F04)

 R41.4 Síndrome neurològica de manca d'atenció

  

Asomatognòsia
Hemiacinèsia
Manca d'atenció unilateral
Manca d'atenció espacial unilateral
Manca d'atenció del costat esquerre
Manca d'atenció sensorial
Manca d'atenció visuoespacial

  Exclou 1: dèficit visuoespacial (R41.842)
 R41.8 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives i la consciència
  R41.81 Deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat
   Senilitat NE
  R41.82 Estat mental alterat no especificat
   Canvi en l'estat mental NE

   
Exclou 1: delirium NE (R41.0)

estat mental alterat per afecció coneguda —codifiqueu l'afecció
nivell de consciència alterat (R40.-)

  R41.83 Capacitat intel·lectual límit
   Nivell de QI de 71 a 84

   Exclou 1: discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
  R41.84 Altres tipus especificats de dèficit cognitiu
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   Exclou 1: dèficits cognitius com a seqüeles de malaltia cerebrovascular (I69.01-,
I69.11-, I69.21-, I69.31-, I69.81-, I69.91-)

   R41.840 Dèficit d'atenció i concentració

    Exclou 1: trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)
(F90.-)

   R41.841 Dèficit de comunicació cognitiva
   R41.842 Dèficit visuoespacial
   R41.843 Dèficit psicomotor
   R41.844 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva
  R41.89 Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives i la consciència
   Anosognòsia
 R41.9 Signes i símptomes que afecten les funcions cognitives i la consciència no especificats
  Trastorn neurocognitiu no especificat
R42 Vertigen i mareig

 Mareig
Vertigen NE

 Exclou 1: síndromes vertiginoses (H81.-)
vertigen per infrasò (T75.23)

R43 Alteracions de l'olfacte i el gust
 R43.0 Anòsmia
 R43.1 Paròsmia
 R43.2 Paragèusia
 R43.8 Altres tipus d'alteració de l'olfacte i el gust
  Alteració mixta de l'olfacte i el gust
 R43.9 Alteracions de l'olfacte i el gust no especificades
R44 Altres signes i símptomes que afecten les percepcions i les sensacions generals

 

Exclou 1: al·lucinacions alcohòliques (F10.151, F10.251, F10.951)
al·lucinacions en esquizofrènia, trastorn esquizotípic i trastorns delirants (F20-F29)
al·lucinacions en psicosi per drogues (F11-F19 amb cinquè o sisè caràcter 51)
al·lucinacions en trastorns de l'estat d'ànim amb símptomes psicòtics (F30.2, F31.5, F32.3,
F33.3)

 Exclou 2: alteració de la sensibilitat cutània (R20.-)
 R44.0 Al·lucinacions auditives
 R44.1 Al·lucinacions visuals
 R44.2 Altres al·lucinacions
 R44.3 Al·lucinacions no especificades
 R44.8 Altres signes i símptomes que afecten les percepcions i les sensacions generals
 R44.9 Signes i símptomes que afecten les percepcions i les sensacions generals no especificats
R45 Signes i símptomes que afecten l'estat emocional
 R45.0 Nerviosisme
  Tensió nerviosa
 R45.1 Agitació i agitació psicomotora
 R45.2 Infelicitat
 R45.3 Desmoralització i apatia
  Exclou 1: anhedonia (R45.84)
 R45.4 Irritabilitat i còlera
 R45.5 Hostilitat
 R45.6 Conducta violenta
 R45.7 Estat de xoc i d'estrès emocionals no especificat
 R45.8 Altres signes i símptomes que afecten l'estat emocional
  R45.81 Baixa autoestima
  R45.82 Preocupacions
  R45.83 Plor excessiu en infants, adolescents o adults
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   Exclou 1: lactant (nadó) que plora excessivament (R68.11)
  R45.84 Anhedonia
  R45.85 Idees suïcides i homicides
   Exclou 1: intent de suïcidi (T14.91)
   R45.850 Idees homicides
   R45.851 Idees suïcides
  R45.86 Labilitat emocional
  R45.87 Impulsivitat
  R45.89 Altres signes i símptomes que afecten l'estat emocional
R46 Signes i símptomes que afecten l'aparença i el comportament

 Exclou 1: aparença i comportament en esquizofrènia, trastorn esquizotípic i trastorns delirants (F20-F29)
trastorns mentals i trastorns del comportament (F01-F99)

 R46.0 Nivell molt baix d'higiene personal
 R46.1 Aparença personal extravagant
 R46.2 Comportament estrany i inexplicable
 R46.3 Hiperactivitat
 R46.4 Lentitud i poca capacitat de resposta
  Exclou 1: estupor (R40.1)
 R46.5 Suspicàcia i comportament evasiu accentuat
 R46.6 Preocupació excessiva en situacions de molta tensió (estrès)
 R46.7 Verborrea i detalls excessius per a evitar la causa de visita mèdica
 R46.8 Altres signes i símptomes que afecten l'aparença i el comportament
  R46.81 Comportament obsessivocompulsiu
   Exclou 1: trastorn obsessivocompulsiu (F42.-)
  R46.89 Altres signes i símptomes que afecten l'aparença i el comportament
Signes i símptomes que afecten la parla i la veu (R47-R49)
R47 Alteracions de la parla no classificades a cap altre lloc

 

Exclou 1: autisme (F84.0)
llenguatge farfallós (F80.81)
quequesa (F80.81)
trastorns específics del desenvolupament de la parla i el llenguatge (F80.-)

 R47.0 Disfàsia i afàsia
  R47.01 Afàsia

   
Exclou 1: afàsia aïllada progressiva (G31.01)

afàsia consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters
finals -20)

  R47.02 Disfàsia

   Exclou 1: disfàsia consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters
finals -21)

 R47.1 Disàrtria i anàrtria
  Exclou 1: disàrtria consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -22)
 R47.8 Altres tipus d'alteració de la parla
  Exclou 1: disàrtria consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -28)
  R47.81 Parla embarbussada
  R47.82 Trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc
   Quequesa en afeccions classificades en un altre lloc

   Codifiqueu
primer:

la malaltia o l'afecció subjacents, com ara:
malaltia de Parkinson (G20)

   

Exclou 1: trastorn de la fluència (quequesa) consecutiu a malaltia
cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -23)
trastorn de la fluència iniciat en adults (F98.5)
trastorn de la fluència iniciat en la infància (F80.81)
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  R47.89 Altres tipus d'alteració de la parla
 R47.9 Alteracions de la parla no especificades
R48 Dislèxia i altres disfuncions simbòliques no classificades a cap altre lloc
 Exclou 1: trastorns específics del desenvolupament de les habilitats escolars (F81.-)
 R48.0 Dislèxia i alèxia
 R48.1 Agnòsia

  Astereognòsia
Asomatognòsia

  Exclou 1: agnòsia visual dels objectes (R48.3)
 R48.2 Apràxia
  Exclou 1: apràxia consecutiva a malaltia cerebrovascular (I69. amb caràcters finals -90)
 R48.3 Agnòsia visual

  Prosopagnòsia
Simultagnòsia (simultanagnòsia)

 R48.8 Altres tipus de disfunció simbòlica

  Acalcúlia
Agrafia

 R48.9 Disfuncions simbòliques no especificades
R49 Trastorns de la veu i la ressonància
 Exclou 1: trastorns de la veu i la ressonància psicogènics (F44.4)
 R49.0 Disfonia
  Ronquera
 R49.1 Afonia
  Pèrdua de la veu
 R49.2 Hipernasalitat i hiponasalitat
  R49.21 Hipernasalitat
  R49.22 Hiponasalitat
 R49.8 Altres trastorns de la veu i la ressonància
 R49.9 Trastorns de la veu i la ressonància no especificats

  Canvi de veu NE
Trastorn de la ressonància NE

Signes i símptomes generals (R50-R69)
R50 Febre d'altres orígens i febre d'origen desconegut

 

Exclou 1: calfreds sense febre (R68.83)
convulsions febrils (R56.0-)
febre d'origen desconegut del nadó (P81.9)
febre d'origen desconegut durant el treball de part (O75.2)
hipertèrmia maligna per anestèsia (T88.3)
hipotèrmia per malaltia (R68.0)
pirèxia puerperal NE (O86.4)

 R50.2 Febre induïda per fàrmacs

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: febre postvacunal (postimmunització) (R50.83)
 R50.8 Altres tipus especificats de febre
  R50.81 Febre que es presenta en afeccions classificades en un altre lloc

   

Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent quan presenti febre associada, com en els següents
casos:
leucèmia (C91-C95)
malaltia drepanocítica (D57.-)
neutropènia (D70.-)

  R50.82 Febre postprocedimental
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Exclou 1: febre posttransfusional (R50.84)

febre postvacunal (postimmunització) (R50.83)
infecció postprocedimental (T81.4-)

  R50.83 Febre postvacunal
   Febre postimmunització
  R50.84 Reacció transfusional febril no hemolítica
   Febre posttransfusional
 R50.9 Febre no especificada

  

Febre NE
Febre d'origen desconegut [FOD]
Febre amb calfreds
Febre amb esgarrifances
Hiperpirèxia NE
Febre persistent
Pirèxia NE

R51 Cefalàlgia

 
Exclou 2: dolor facial atípic (G50.1)

migranya i altres síndromes amb cefalàlgia (G43-G44)
neuràlgia de trigemin (G50.0)

 R51.0 Cefalàlgia amb component ortostàtic no classificada a cap altre lloc
  Cefalàlgia amb component posicional no classificada a cap altre lloc
 R51.9 Cefalàlgia no especificada
  Dolor facial NE
R52 Dolor no especificat

 
Dolor agut NE
Dolor generalitzat NE
Dolor NE

 

Exclou 1: dolor agut i crònic no classificat a cap altre lloc (G89.-)
dolor localitzat de tipus no especificat —codifiqueu el dolor per la localització, com ara:
cefalàlgia (R51.9)
còlic renal (N23)
dolor abdominal (R10.-)
dolor articular (M25.5-)
dolor de columna vertebral (M54.-)
dolor de dent (K08.8)
dolor de faringe (R07.0)
dolor de llengua (K14.6)
dolor de mama (N64.4)
dolor de regió lumbar (M54.5)
dolor d'espatlla (M25.51-)
dolor d'esquena (M54.9)
dolor d'extremitat (M79.6-)
dolor d'orella (H92.0-)
dolor ocular (H57.1)
dolor pelvià i perineal (R10.2)
dolor toràcic (R07.1-R07.9)
trastorns del dolor relacionats exclusivament amb factors psicològics (F45.41)

R53 Malestar i fatiga
 R53.0 Fatiga relacionada amb neoplàsia (maligna)

  Codifiqueu
primer:

la neoplàsia associada

 R53.1 Debilitat
  Astènia NE

  

Exclou 1: astènia senil (R54)
debilitat muscular (generalitzada) (M62.81)
debilitat relacionada amb l'edat (R54)
sarcopènia (M62.84)

 R53.2 Quadriplegia funcional
  Immobilitat completa causada per discapacitat o fragilitat físiques greus

921



  

Exclou 1: fragilitat NE (R54)
paràlisi histèrica (F44.4)
quadriplegia (G82.50)
quadriplegia neurològica (G82.5-)
síndrome d'immobilitat (M62.3)

 R53.8 Altres tipus de malestar i fatiga

  

Exclou 1: debilitat congènita (P96.9)
esgotament i fatiga causats per calor (T67.-)
esgotament i fatiga causats per debilitat senil (R54)
esgotament i fatiga causats per episodi depressiu recurrent (F33)
esgotament i fatiga causats per esforç excessiu (T73.3)
esgotament i fatiga causats per exposició (T73.2)
esgotament i fatiga causats per l'embaràs (O26.8-)
esgotament i fatiga de combat (F43.0)

  R53.81 Altres tipus de malestar

   

Debilitat crònica
Debilitat NE
Deterioració física general
Malestar NE
Debilitat nerviosa

   Exclou 1: debilitat física relacionada amb l'edat (R54)
  R53.82 Fatiga crònica no especificada
   Síndrome de fatiga crònica NE

   Exclou 1: síndrome de fatiga postvírica (G93.3)
  R53.83 Altres tipus de fatiga

   

Fatiga NE
Manca d'energia
Letargia
Cansament

   Exclou 2: esgotament i fatiga causats per episodi depressiu (F32.-)
R54 Debilitat física relacionada amb l'edat

 

Fragilitat
Vellesa
Senectut
Astènia senil
Debilitat senil

 

Exclou 1: deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat (R41.81)
psicosi senil (F03)
sarcopènia (M62.84)
senilitat NE (R41.81)

R55 Síncope i col·lapse

 
Desmai
Lipotímia
Síncope vasovagal

 

Exclou 1: astènia neurocirculatòria (F45.8)
atac de Stokes-Adams (I45.9)
hipotensió ortostàtica (I95.1)
hipotensió ortostàtica neurogènica (G90.3)
inconsciència NE (R40.2-)
síncope de calor (T67.1)
síncope del si carotidi (G90.01)
síncope psicogènica (F48.8)
xoc cardiogènic (R57.0)
xoc NE (R57.9)
xoc postprocedimental (T81.1-)
xoc que complica o és consecutiu a avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07,
O08.3)
xoc que complica o és consecutiu al treball de part i el part (O75.1)
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R56 Convulsions no classificades a cap altre lloc

 
Exclou 1: convulsions i atacs del nadó (P90)

convulsions i atacs dissociatius (F44.5)
convulsions i atacs epilèptics (G40.-)

 R56.0 Convulsions febrils
  R56.00 Convulsions febrils simples

   Convulsió febril NE
Atac febril NE

  R56.01 Convulsions febrils complexes

   
Convulsió febril atípica
Convulsió febril complexa
Convulsió febril complicada

   Exclou 1: estat epilèptic (G40.901)
 R56.1 Convulsions posttraumàtiques
  Exclou 1: epilèpsia posttraumàtica (G40.-)
 R56.9 Convulsions no especificades

  

Trastorn convulsiu
Accés convulsiu NE
Convulsions recurrents
Atac (convulsiu) NE

R57 Xoc no classificat a cap altre lloc

 

Exclou 1: reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a un aliment (T78.0-)
síndrome del xoc tòxic (A48.3)
xoc anafilàctic causat per sèrum (T80.5-)
xoc anafilàctic NE (T78.2)
xoc anafilàctic per reacció adversa a fàrmac o medicament correctes administrats
adequadament (T88.6)
xoc anestèsic (T88.3)
xoc causat per llamp (T75.01)
xoc elèctric (T75.4)
xoc obstètric (O75.1)
xoc postprocedimental (T81.1-)
xoc psíquic (F43.0)
xoc que complica o és consecutiu a embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.3)
xoc traumàtic (T79.4)

 R57.0 Xoc cardiogènic
  Exclou 2: xoc sèptic (R65.21)
 R57.1 xoc hipovolèmic
 R57.8 Altres tipus de xoc
 R57.9 Xoc no especificat
  Fallida circulatòria perifèrica NE
R58 Hemorràgia no classificada a cap altre lloc
 Hemorràgia NE

 

Exclou 1: hemorràgia amb afeccions subjacents, com ara:
enterocolitis ulcerosa, amb rectorràgia (K51.01)
gastritis aguda, amb hemorràgia (K29.01)
úlcera duodenal aguda, amb hemorràgia (K26.0)

R59 Adenopatia
 Inclou: ganglis tumefactes

 

Exclou 1: limfadenitis aguda (L04.-)
limfadenitis crònica (I88.1)
limfadenitis mesentèrica (aguda) (crònica) (I88.0)
limfadenitis NE (I88.9)

 R59.0 Adenopatia localitzada
 R59.1 Adenopatia generalitzada
  Limfadenopatia NE
 R59.9 Adenopatia no especificada
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R60 Edema no classificat a cap altre lloc

 

Exclou 1: ascites (R18.-)
edema angioneuròtic (T78.3)
edema cerebral (G93.6)
edema cerebral causat per lesió durant el part (P11.0)
edema de faringe (J39.2)
edema de laringe (J38.4)
edema de rinofaringe (J39.2)
edema del nadó (P83.3)
edema gestacional (O12.0-)
edema hereditari (Q82.0)
edema pulmonar (J81.-)
hidropesia fetal NE (P83.2)
hidropesia fetal NE (P83.2)
hidrotòrax (J94.8)

 R60.0 Edema localitzat
 R60.1 Edema generalitzat
  Exclou 2: edema nutricional (E40-E46)
 R60.9 Edema no especificat
  Retenció de líquids NE
R61 Hiperhidrosi generalitzada

 
Sudoració excessiva
Suor nocturna
Hiperhidrosi secundària

 Codifiqueu
primer:

si escau, els estats menopàusics i climatèrics femenins (N95.1)

 
Exclou 1: hiperhidrosi focal (primària) (secundària) (L74.5-)

hiperhidrosi localitzada (primària) (secundària) (L74.5-)
síndrome de Frey (L74.52)

R62 Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància i en adults

 
Exclou 1: disgènesi gonadal (Q99.1)

hipopituïtarisme (E23.0)
pubertat retardada (E30.0)

 R62.0 Fites endarrerides en la infància

  
Retard en l'assoliment d'estadis de desenvolupament fisiològic esperat
Retard en la parla
Retard per a caminar

 R62.5 Altres faltes i faltes no especificades del desenvolupament fisiològic normal esperat en la
infància

  Exclou 1: malaltia pel VIH que provoca creixement insuficient (B20)
retard físic per malnutrició (E45)

  R62.50 Falta no especificada del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància
   Infantilisme NE
  R62.51 Creixement insuficient (infant)
   Augment de pes insuficient

   Exclou 1: creixement insuficient en infant de menys de 28 dies (P92.6)
  R62.52 Estatura baixa (infant)

   
Manca de creixement
Retard físic
Estatura baixa NE

   Exclou 1: estatura baixa causada per trastorn endocrí (E34.3)
  R62.59 Altres tipus de falta de desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància
 R62.7 Síndrome del declivi
R63 Signes i símptomes que afecten la ingestió de menjar i líquids
 Exclou 1: bulímia NE (F50.2)
 R63.0 Anorèxia
  Pèrdua de gana
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  Exclou 1: anorèxia nerviosa (F50.0-)
pèrdua de la gana d'origen no orgànic (F50.89)

 R63.1 Polidípsia
  Set excessiva
 R63.2 Polifàgia

  Ingestió excessiva d'aliments
Hiperalimentació NE

 R63.3 Dificultats de l'alimentació

  Llepafils
Problemes d'alimentació (ancià) (lactant) NE

  
Exclou 1: problemes d'alimentació que afecten el nadó (P92.-)

trastorn infantil de la conducta alimentària d'origen no orgànic (F98.2-)
trastorns de la conducta alimentària (F50.-)

 R63.4 Pèrdua anòmala de pes
 R63.5 Augment anòmal de pes

  Exclou 1: augment excessiu de pes en l'embaràs (O26.0-)
obesitat (E66.-)

 R63.6 Pes baix

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (Z68.-)

  
Exclou 1: anorèxia nerviosa (F50.0-)

malnutrició (E40-E46)
pèrdua anòmala de pes (R63.4)

 R63.8 Altres signes i símptomes que afecten la ingestió de menjar i líquids
R64 Caquèxia
 Síndrome d'emaciació

 Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, si es coneix

 Exclou 1: marasme nutricional (E41)
pèrdua anòmala de pes (R63.4)

R65 Signes i símptomes específicament associats a inflamació i infecció sistèmiques
 R65.1 Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) d'origen no infecciós

  
Codifiqueu
primer:

l'afecció subjacent, com ara:
cop de calor (T67.0-)
lesions i traumatismes (S00-T88)

  Exclou 1: sèpsia —codifiqueu la infecció
sèpsia greu (R65.2)

  R65.10 Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) d'origen no infecciós sense
disfunció orgànica aguda

   Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) NE

  R65.11 Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) d'origen no infecciós amb
disfunció orgànica aguda

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la disfunció orgànica aguda, com ara:
coagulació intravascular disseminada [CID] (D65)
encefalopatia (metabòlica) (sèptica) (G93.41)
fallida hepàtica (K72.0-)
fallida renal aguda (N17.-)
fallida respiratòria aguda (J96.0-)
miopatia del malalt crític (G72.81)
polineuropatia del malalt crític (G62.81)

 R65.2 Sèpsia greu

  

Infecció amb disfunció orgànica aguda associada
Sèpsia amb disfunció orgànica aguda
Sèpsia amb disfunció orgànica múltiple
Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica causada per un procés infecciós amb disfunció orgànica
aguda
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Codifiqueu
primer:

la infecció subjacent, com ara:
infecció consecutiva a un procediment (T81.4-)
infeccions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.2-)
sèpsia consecutiva a embaràs ectòpic i molar (O08.82)
sèpsia consecutiva a interrupció (induïda) de l'embaràs (O04.87)
sèpsia consecutiva a un avortament espontani complet o no especificat (O03.87)
sèpsia consecutiva a un avortament espontani incomplet (O03.37)
sèpsia NE (A41.9)
sèpsia puerperal (O85)

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la disfunció orgànica aguda, com ara:
coagulació intravascular disseminada [CID] (D65)
encefalopatia (metabòlica) (sèptica) (G93.41)
fallida hepàtica (K72.0-)
fallida renal aguda (N17.-)
fallida respiratòria aguda (J96.0-)
miopatia del malalt crític (G72.81)
polineuropatia del malalt crític (G62.81)

  R65.20 Sèpsia greu sense xoc sèptic
   Sèpsia greu NE
  R65.21 Sèpsia greu amb xoc sèptic
R68 Altres signes i símptomes generals
 R68.0 Hipotèrmia no associada a temperatura baixa de l'entorn

  

Exclou 1: hipotèrmia causada per temperatura baixa de l'entorn (T68)
hipotèrmia consecutiva a anestèsia (T88.51)
hipotèrmia del nadó (P80.-)
hipotèrmia NE (accidental) (T68)

 R68.1 Símptomes inespecífics exclusius de la lactància

  
Exclou 1: còlic infantil (R10.83)

irritabilitat cerebral neonatal (P91.3)
síndrome de dentició (K00.7)

  R68.11 Lactant (nadó) que plora excessivament
   Exclou 1: altres tipus de plor excessiu en infants, adolescents o adults (R45.83)
  R68.12 Infant (nadó) intranquil
   Nadó irritable
  R68.13 Episodi de mort aparent en l'infant

   Episodi breu resolt i inexplicat
Episodi de mort aparent en el nadó

   Codifiqueu
primer:

el diagnòstic confirmat, si es coneix

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a signes i símptomes associats si no hi ha un diagnòstic
confirmat, o si els signes i símptomes no estan associats de manera
rutinària amb el diagnòstic confirmat, o si proporcionen informació
addicional sobre la causa de l'episodi de mort aparent

  R68.19 Altres símptomes inespecífics exclusius de la lactància
 R68.2 Xerostomia no especificada

  
Exclou 1: hiposecreció de glàndula salival (K11.7)

xerostomia per deshidratació (E86.0)
xerostomia per síndrome seca [Sjögren] (M35.0-)

 R68.3 Acropàquia
  hipocratisme digital

  Exclou 1: dit de baqueta de timbal congènit (Q68.1)
 R68.8 Altres signes i símptomes generals
  R68.81 Sacietat ràpida
  R68.82 Libido disminuïda
   Disminució del desig sexual
  R68.83 Calfreds (sense febre)
   Calfreds NE
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   Exclou 1: calfreds amb febre (R50.9)
  R68.84 Dolor maxil·lar

   Dolor mandibular
Dolor de maxil·la

   Exclou 1: artràlgia de l'articulació temporomandibular (M26.62-)
  R68.89 Altres signes i símptomes generals
R69 Malaltia no especificada
 Casos de morbiditat no coneguts i casos de morbiditat no especificats
Resultats anòmals en l'anàlisi de sang sense diagnòstic (R70-R79)
Exclou 2: anomalies de leucòcits classificades en un altre lloc (D70-D72)

anomalies de lípids (E78.-)
anomalies de plaquetes i trombòcits (D69.-)
resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc —v. l'índex alfabètic
trastorns de coagulació hemorràgics (D65-D68)
trastorns hemàtics i hemorràgics del nadó (P50-P61)

R70 Velocitat elevada de sedimentació eritrocítica i viscositat anòmala de plasma
 R70.0 Velocitat elevada de sedimentació eritrocítica
 R70.1 Viscositat anòmala de plasma
R71 Anomalia d'eritròcits

 

Exclou 1: anèmia de l'infant prematur (P61.2)
anèmia del nadó per isoimmunització (P55.-)
anèmies (D50-D64)
anèmies congènites (P61.2-P61.4)
policitèmia (familiar) benigna (D75.0)
policitèmia del nadó (P61.1)
policitèmia NE (D75.1)
policitèmia secundària (D75.1)
policitèmia vera (D45)

 R71.0 Caiguda brusca de l'hematòcrit

  Caiguda (brusca) de l'hemoglobina
Caiguda de l'hematòcrit

 R71.8 Altres anomalies dels eritròcits

  

Morfologia anòmala dels eritròcits NE
Volum anòmal dels eritròcits NE
Anisocitosi
Pecilocitosi

R73 Nivell elevat de glucosa en la sang

 

Exclou 1: diabetis mellitus (E08-E13)
diabetis mellitus en l'embaràs, el part i el puerperi (O24.-)
hipoinsulinèmia postoperatòria (E89.1)
trastorns neonatals (P70.0-P70.2)

 R73.0 Anomalia de la glucosa

  

Exclou 1: anomalia de la glucosa en l'embaràs (O99.81-)
diabetis gestacional (O24.4-)
diabetis mellitus (E08-E13)
glucosúria (R81)
hipoglucèmia (E16.2)
síndrome X dismetabòlica (E88.81)

  R73.01 Glucosa en dejú desequilibrada
   Glucosa en dejú elevada
  R73.02 Tolerància alterada a la glucosa (oral)
   Tolerància a la glucosa elevada
  R73.03 Prediabetis
   Diabetis latent
  R73.09 Altres anomalies de la glucosa

   Glucosa anòmala NE
Tolerància a la glucosa anòmala no en dejú

 R73.9 Hiperglucèmia no especificada
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R74 Nivell anòmal d'enzims sèrics
 R74.0 Elevació inespecífica dels nivells de transaminasa o lactat-deshidrogenasa [LDH]
  R74.01 Elevació dels nivells de transaminasa hepàtica

   Elevació dels nivells d'alanina-transaminasa (ALT)
Elevació dels nivells d'aspartat-transaminasa (AST)

  R74.02 Elevació dels nivells de lactat-deshidrogenasa [LDH]
 R74.8 Nivells anòmals d'altres enzims sèrics

  

Nivell anòmal de fosfatasa àcida
Nivell anòmal de fosfatasa alcalina
Nivell anòmal d'amilasa
Nivell anòmal de lipasa [triacilglicerol-lipasa]

 R74.9 Nivell anòmal d'enzims sèrics no especificats
R75 Evidència no concloent del virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 Resultat no concloent de la prova del VIH en nadons

 Exclou 1: estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z21)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)

R76 Altres resultats immunològics anòmals en sèrum
 R76.0 Augment del títol d'anticossos

  Exclou 1: isoimmunització en l'embaràs (O36.0-O36.1)
isoimmunització que afecta el nadó (P55.-)

 R76.1 Reacció inespecífica a la prova de la tuberculosi
  R76.11 Reacció inespecífica a la prova cutània de la tuberculina, sense tuberculosi activa

   

Resultat anòmal de la prova de Mantoux
PPD positiu
Tuberculina (prova cutània) positiva
Tuberculina (prova cutània) reactiva

   
Exclou 1: mesura de la reacció immunitària inespecífica mediada per cèl·lules

de la resposta a l'antigen interferó gamma, sense tuberculosi activa
(R76.12)

  R76.12 Mesura de la reacció immunitària inespecífica mediada per cèl·lules de la resposta a
l'antigen interferó gamma, sense tuberculosi activa

   Reacció inespecífica a la prova de QuantiFERON-TB (QFT), sense tuberculosi activa

   
Exclou 1: prova cutània de la tuberculina positiva (R76.11)

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

 R76.8 Altres resultats immunològics anòmals en sèrum especificats
  Augment del nivell d'immunoglobulines NE
 R76.9 Resultat immunològic no especificat anòmal en sèrum
R77 Altres anomalies de les proteïnes plasmàtiques
 Exclou 1: trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques (E88.0-)
 R77.0 Anomalia de l'albúmina
 R77.1 Anomalia de la globulina
  Hiperglobulinèmia NE
 R77.2 Anomalia de l'alfafetoproteïna
 R77.8 Altres anomalies especificades de les proteïnes plasmàtiques
 R77.9 Anomalia de les proteïnes plasmàtiques no especificada
R78 Presència de drogues i altres substàncies que normalment no es troben en la sang

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol cos estrany retingut, si escau (Z18.-)

 Exclou 1: trastorns mentals o trastorns del comportament causats per consum de substàncies psicoactives
(F10-F19)

 R78.0 Presència d'alcohol en la sang

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa (Y90.-), per a detallar el nivell d'alcohol
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 R78.1 Presència d'opiacis en la sang
 R78.2 Presència de cocaïna en la sang
 R78.3 Presència d'al·lucinògens en la sang
 R78.4 Presència d'altres drogues amb potencial addictiu en la sang
 R78.5 Presència d'altres psicòtrops en la sang
 R78.6 Presència d'esteroides en la sang
 R78.7 Presència de nivells anòmals de metalls pesants en la sang
  R78.71 Nivell anòmal de plom en la sang
   Exclou 1: saturnisme (T56.0-)
  R78.79 Presència de nivells anòmals de metalls pesants en la sang
 R78.8 Presència d'altres substàncies especificades que normalment no es troben en la sang
  R78.81 Bacterièmia
   Exclou 1: sèpsia —codifiqueu la infecció especificada

  R78.89 Presència d'altres substàncies especificades que normalment no es troben en la
sang

   Presència de nivells anòmals de liti en la sang
 R78.9 Presència de substàncies no especificades que normalment no es troben en la sang
R79 Altres resultats anòmals en la composició química de la sang

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol cos estrany retingut, si escau (Z18.-)

 

Exclou 1: hiperglucèmia NE (R73.9)
hiperuricèmia asimptomàtica (E79.0)
hipoglucèmia NE (E16.2)
hipoglucèmia neonatal (P70.3-P70.4)
resultats específics que indiquen trastorn del metabolisme dels aminoàcids (E70-E72)
resultats específics que indiquen trastorn del metabolisme dels carbohidrats (E73-E74)
resultats específics que indiquen trastorn del metabolisme dels lípids (E75.-)

 R79.0 Nivell anòmal de minerals en la sang

  

Nivells anòmals de cobalt en la sang
Nivells anòmals de coure en la sang
Nivells anòmals de ferro en la sang
Nivells anòmals de magnesi en la sang
Nivells anòmals de minerals en la sang NCAL
Nivells anòmals de zinc en la sang

  

Exclou 1: dèficit mineral nutricional (E58-E61)
hipomagnesèmia neonatal (P71.2)
nivell anòmal de liti (R78.89)
trastorns del metabolisme mineral (E83.-)

 R79.1 Perfil de coagulació anòmal

  

Temps de sagnia anòmal o prolongat
Temps de coagulació anòmal o prolongat
Temps de tromboplastina parcial [TTP] anòmal o prolongat
Temps de protrombina [TP] anòmal o prolongat

  Exclou 1: defectes de la coagulació (D68.-)

  Exclou 2: anomalia de l'equilibri hidroelectrolític o acidobàsic (E86-E87)
 R79.8 Altres resultats anòmals en la composició química de la sang especificats
  R79.81 Nivell anòmal de gasos en la sang
  R79.82 Proteïna C reactiva (PCR) elevada
  R79.89 Altres resultats anòmals en la composició química de la sang especificats
 R79.9 Resultat anòmal en la composició química de la sang no especificat
Resultats anòmals en l'anàlisi d'orina sense diagnòstic (R80-R82)
Exclou 1: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)

resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc —v. l'índex alfabètic
resultats específics que indiquen trastorn del metabolisme dels aminoàcids (E70-E72)
resultats específics que indiquen trastorn del metabolisme dels carbohidrats (E73-E74)

929



R80 Proteïnúria
 Exclou 1: proteïnúria gestacional (O12.1-)
 R80.0 Proteïnúria aïllada
  Proteïnúria idiopàtica

  Exclou 1: proteïnúria aïllada amb lesió morfològica específica (N06.-)
 R80.1 Proteïnúria persistent no especificada
 R80.2 Proteïnúria ortostàtica no especificada
  Proteïnúria postural
 R80.3 Proteïnúria de Bence Jones
 R80.8 Altres tipus de proteïnúria
 R80.9 Proteïnúria no especificada
  Albuminúria NE
R81 Glucosúria
 Exclou 1: glucosúria renal (E74.818)
R82 Altres resultats anòmals en l'orina i resultats anòmals en l'orina no especificats
 Inclou: anomalies en la coloració de l'orina

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol cos estrany retingut, si escau (Z18.-)

 Exclou 2: hematúria (R31.-)
 R82.0 Quilúria
  Exclou 1: quilúria filarial (B74.-)
 R82.1 Mioglobinúria
 R82.2 Biliúria
 R82.3 Hemoglobinúria

  Exclou 1: hemoglobinúria causada per hemòlisi per causes externes NCAL (D59.6)
hemoglobinúria paroxismal nocturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

 R82.4 Acetonúria
  Cetonúria
 R82.5 Nivells elevats en l'orina de drogues, fàrmacs i productes biològics

  

Nivells elevats de catecolamines en l'orina
Nivells elevats d'àcid indolacètic en l'orina
Nivells elevats de 17-cetoesteroides en l'orina
Nivells elevats d'esteroides en l'orina

 R82.6 Nivells anòmals de substàncies principalment no medicinals en l'orina en relació amb la seva
procedència

  Nivell anòmal de metalls pesants en l'orina
 R82.7 Resultats anòmals en l'anàlisi microbiològica d'orina
  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
  R82.71 Bacteriúria
  R82.79 Altres resultats anòmals en l'anàlisi microbiològica d'orina
   Cultius positius d'orina
 R82.8 Resultats anòmals en l'anàlisi citològica i histològica d'orina
  R82.81 Piúria
   Piúria estèril
  R82.89 Altres resultats anòmals en l'anàlisi citològica i histològica d'orina
 R82.9 Altres resultats anòmals en l'orina i resultats anòmals en l'orina no especificats
  R82.90 Resultats anòmals en l'orina no especificats
  R82.91 Altres tipus d'anomalia en la coloració de l'orina

   
Canvi de color (paper reactiu)
Conversió idiopàtica a positiu del paper reactiu per a sang sense formes cel·lulars als
sediments

   Exclou 1: hemoglobinúria (R82.3)
mioglobinúria (R82.1)
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  R82.99 Altres resultats anòmals en l'orina
   R82.991 Hipocitratúria
   R82.992 Hiperoxalúria
    Exclou 1: hiperoxalúria primària (E72.53)
   R82.993 Hiperuricosúria
   R82.994 Hipercalciúria
    Hipercalciúria idiopàtica
   R82.998 Altres resultats anòmals en l'orina

    
Cèl·lules i cilindres en l'orina
Melanúria
Cristal·lúria

Resultats anòmals en l'anàlisi d'altres líquids, substàncies i teixits corporals sense diagnòstic (R83-R89)
Exclou 1: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)

resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc —v. l'índex alfabètic
Exclou 2: marcadors tumorals anòmals (R97.-)

resultats anòmals en l'anàlisi de sang sense diagnòstic (R70-R79)
resultats anòmals en l'anàlisi d'orina sense diagnòstic (R80-R82)

R83 Resultats anòmals en el líquid cefalorraquidi
 R83.0 Nivell anòmal d'enzims en el líquid cefalorraquidi
 R83.1 Nivell anòmal d'hormones en el líquid cefalorraquidi
 R83.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en el líquid cefalorraquidi

 R83.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en el líquid cefalorraquidi

 R83.4 Resultats immunològics anòmals en el líquid cefalorraquidi
 R83.5 Resultats microbiològics anòmals en el líquid cefalorraquidi
  Cultius positius en el líquid cefalorraquidi

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R83.6 Resultats citològics anòmals en el líquid cefalorraquidi
 R83.8 Altres resultats anòmals en el líquid cefalorraquidi
  Resultats cromosòmics anòmals en el líquid cefalorraquidi
 R83.9 Resultats anòmals en el líquid cefalorraquidi no especificats
R84 Resultats anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax

 

Inclou: resultats anòmals en el líquid pleural
resultats anòmals en els raspaments de gola
resultats anòmals en les rentades bronquials
resultats anòmals en les secrecions nasals
resultats anòmals en l'esput

 Exclou 1: esput hemoptísic (R04.2)
 R84.0 Nivell anòmal d'enzims en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 R84.1 Nivell anòmal d'hormones en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax

 R84.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en espècimens d'òrgans
respiratoris i de tòrax

 R84.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax

 R84.4 Resultats immunològics anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 R84.5 Resultats microbiològics anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
  Cultius positius en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R84.6 Resultats citològics anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 R84.7 Resultats histològics anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 R84.8 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
  Resultats cromosòmics anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 R84.9 Resultats anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax no especificats
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R85 Resultats anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal

 Inclou: resultats anòmals en el líquid peritoneal
resultats anòmals en la saliva

 Exclou 1: anomalies fecals (R19.5)
efluent de diàlisi peritoneal tèrbol (R88.0)

 R85.0 Nivell anòmal d'enzims en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
 R85.1 Nivell anòmal d'hormones en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal

 R85.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en espècimens d'òrgans
digestius i de cavitat abdominal

 R85.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal

 R85.4 Resultats immunològics anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
 R85.5 Resultats microbiològics anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
  Cultius positius en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R85.6 Resultats citològics anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
  R85.61 Frotis citològic anal anòmal

   

Exclou 1: carcinoma in situ d'anus (confirmat histològicament) (D01.3)
displàsia anal (lleu) (moderada) (confirmada histològicament) (K62.82)
displàsia anal greu (confirmada histològicament) (D01.3)
neoplàsia intraepitelial anal I [NIA I] (K62.82)
neoplàsia intraepitelial anal II [NIA II] (K62.82)
neoplàsia intraepitelial anal III [NIA III] (D01.3)
resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans digestius i
de cavitat abdominal (R85.69)

   

Exclou 2: prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc
anal (R85.81)
prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc
anal (R85.82)

   R85.610 Cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)
en frotis citològic anal

   R85.611 Cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió
intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) en frotis citològic anal

   R85.612 Lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) en frotis citològic
anal

   R85.613 Lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) en frotis citològic
anal

   R85.614 Evidència citològica de malignitat en frotis anal
   R85.615 Frotis citològic anal no satisfactori
    Mostra insuficient de frotis citològic anal
   R85.616 Frotis anal satisfactori sense zona de transformació
   R85.618 Altres resultats citològics anòmals en espècimens de l'anus
   R85.619 Resultats citològics anòmals no especificats en espècimens de l'anus

    Citologia anal anòmala NE
Cèl·lules glandulars atípiques de l'anus NE

  R85.69 Resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans digestius i de cavitat
abdominal

 R85.7 Resultats histològics anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
 R85.8 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
  R85.81 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc anal

   
Exclou 1: berrugues anogenitals causades per papil·lomavirus humà (VPH)

(A63.0)
condiloma acuminat (A63.0)

  R85.82 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc anal
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a papil·lomavirus humà associat (B97.7)

  R85.89 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
   Resultats cromosòmics anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
 R85.9 Resultats anòmals no especificats en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
R86 Resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins

 
Inclou: espermatozoides anòmals

resultats anòmals en el semen, líquid seminal
resultats anòmals en les secrecions prostàtiques

 Exclou 1: azoospèrmia (N46.0-)
oligospèrmia (N46.1-)

 R86.0 Nivell anòmal d'enzims en espècimens d'òrgans genitals masculins
 R86.1 Nivell anòmal d'hormones en espècimens d'òrgans genitals masculins

 R86.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en espècimens d'òrgans genitals
masculins

 R86.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en espècimens d'òrgans genitals masculins

 R86.4 Resultats immunològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
 R86.5 Resultats microbiològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
  Cultius positius en espècimens d'òrgans genitals masculins

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R86.6 Resultats citològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
 R86.7 Resultats histològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
 R86.8 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
  Resultats cromosòmics anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
 R86.9 Resultats anòmals no especificats en espècimens d'òrgans genitals masculins
R87 Resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins

 
Inclou: resultats anòmals en secrecions i frotis de coll uterí

resultats anòmals en secrecions i frotis de vagina
resultats anòmals en secrecions i frotis de vulva

 R87.0 Nivell anòmal d'enzims en espècimens d'òrgans genitals femenins
 R87.1 Nivell anòmal d'hormones en espècimens d'òrgans genitals femenins

 R87.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en espècimens d'òrgans genitals
femenins

 R87.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en espècimens d'òrgans genitals femenins

 R87.4 Resultats immunològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
 R87.5 Resultats microbiològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
  Cultius positius en espècimens d'òrgans genitals femenins

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R87.6 Resultats citològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
  R87.61 Resultats citològics anòmals en espècimens del coll uterí

   

Exclou 1: carcinoma in situ de coll uterí (confirmat histològicament) (D06.-)
displàsia de coll uterí (lleu) (moderada) (confirmada histològicament)
(N87.-)
displàsia greu de coll uterí (confirmada histològicament) (D06.-)
neoplàsia intraepitelial cervical I [NIC I] (N87.0)
neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II] (N87.1)
neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III] (D06.-)
resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans genitals
femenins (R87.69)
resultats citològics anòmals en espècimens de la vagina (R87.62-)
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Exclou 2: prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc
cervical (R87.810)
prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc
cervical (R87.820)

   R87.610 Cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)
en frotis citològic del coll uterí

   R87.611
Cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió
intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) en frotis citològic del coll
uterí

   R87.612 Lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) en frotis citològic
del coll uterí

   R87.613 Lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) en frotis citològic del
coll uterí

   R87.614 Evidència citològica de malignitat en frotis del coll uterí
   R87.615 Frotis citològic del coll uterí no satisfactori
    Mostra insuficient de frotis citològic de coll uterí
   R87.616 Frotis cervical satisfactori sense zona de transformació
   R87.618 Altres resultats citològics anòmals en espècimens del coll uterí

   R87.619 Resultats citològics anòmals no especificats en espècimens del coll
uterí

    

Citologia de coll uterí anòmala NE
Frotis de Papanicolau del coll uterí anòmal NE
Frotis de coll uterí en preparació fina anòmal NE
Cèl·lules endocervicals de coll uterí atípiques NE
Cèl·lules endometrials de coll uterí atípiques NE
Cèl·lules glandulars de coll uterí atípiques NE

  R87.62 Resultats citològics anòmals en espècimens de la vagina

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'absència adquirida d'úter i coll uterí, si escau
(Z90.71-)

   

Exclou 1: carcinoma in situ de vagina (confirmat histològicament) (D07.2)
displàsia de vagina (lleu) (moderada) (confirmada histològicament)
(N89.-)
displàsia greu de vagina (confirmada histològicament) (D07.2)
neoplàsia intraepitelial vaginal I [NIVA I] (N89.0)
neoplàsia intraepitelial vaginal II [NIVA II] (N89.1)
neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III] (D07.2)
resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans genitals
femenins (R87.69)
resultats citològics anòmals en espècimens del coll uterí (R87.61-)

   

Exclou 2: prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc
vaginal (R87.811)
prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc
vaginal (R87.821)

   R87.620 Cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)
en frotis citològic de la vagina

   R87.621
Cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió
intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) en frotis citològic de la
vagina

   R87.622 Lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) en frotis citològic
de la vagina

   R87.623 Lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) en frotis citològic de
la vagina

   R87.624 Evidència citològica de malignitat en frotis de la vagina
   R87.625 Frotis citològic de la vagina no satisfactori
    Mostra insuficient de frotis citològic de vagina
   R87.628 Altres resultats citològics anòmals en espècimens de la vagina
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   R87.629 Resultats citològics anòmals no especificats en espècimens de la
vagina

    

Frotis de Papanicolau vaginal anòmal NE
Frotis vaginal en preparació fina anòmal NE
Citologia vaginal anòmala NE
Cèl·lules endocervicals de vagina atípiques NE
Cèl·lules endometrials de vagina atípiques NE
Cèl·lules glandulars de vagina atípiques NE

  R87.69 Resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans genitals femenins
   Resultats citològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins NE

   Exclou 1: displàsia de vulva (confirmada histològicament) (N90.0-N90.3)
 R87.7 Resultats histològics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins

  

Exclou 1: carcinoma in situ (confirmat histològicament) d'òrgans genitals femenins (D06-
D07.3)
displàsia de coll uterí (lleu) (moderada) (confirmada histològicament) (N87.-)
displàsia de vagina (lleu) (moderada) (confirmada histològicament) (N89.-)
displàsia greu de coll uterí (confirmada histològicament) (D06.-)
displàsia greu de vagina (confirmada histològicament) (D07.2)
neoplàsia intraepitelial cervical I [NIC I] (N87.0)
neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II] (N87.1)
neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III] (D06.-)
neoplàsia intraepitelial vaginal I [NIVA I] (N89.0)
neoplàsia intraepitelial vaginal II [NIVA II] (N89.1)
neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III] (D07.2)

 R87.8 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins

  R87.81 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc en òrgans
genitals femenins

   
Exclou 1: berrugues anogenitals causades per papil·lomavirus humà (VPH)

(A63.0)
condiloma acuminat (A63.0)

   R87.810 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc
cervical

   R87.811 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc
vaginal

  R87.82 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc en òrgans
genitals femenins

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a papil·lomavirus humà associat (B97.7)

   R87.820 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc
cervical

   R87.821 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc
vaginal

  R87.89 Altres resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
   Resultats cromosòmics anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
 R87.9 Resultats anòmals no especificats en espècimens d'òrgans genitals femenins
R88 Resultats anòmals en altres substàncies i líquids corporals
 R88.0 Efluent de diàlisi tèrbol (hemodiàlisi) (peritoneal)
 R88.8 Resultats anòmals en altres substàncies i líquids corporals
R89 Resultats anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits

 
Inclou: resultats anòmals en el líquid sinovial

resultats anòmals en la secreció del mugró
resultats anòmals en les secrecions de ferides

 R89.0 Nivell anòmal d'enzims en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
 R89.1 Nivell anòmal d'hormones en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits

 R89.2 Nivell anòmal d'altres drogues, fàrmacs i productes biològics en espècimens d'altres òrgans,
aparells, sistemes i teixits

 R89.3 Nivell anòmal de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
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 R89.4 Resultats immunològics anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
 R89.5 Resultats microbiològics anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
  Cultius positius en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits

  Exclou 1: estat de colonització (Z22.-)
 R89.6 Resultats citològics anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
 R89.7 Resultats histològics anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
 R89.8 Altres resultats anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
  Resultats cromosòmics anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
 R89.9 Resultats anòmals no especificats en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits
Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en estudis funcionals sense diagnòstic (R90-R94)
Inclou: resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb ecografia

resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb estudi radiològic
resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb imatge per ressonància magnètica [RM] [RMN]
resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb termografia
resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb tomografia computada [TC]
resultats anòmals no especificats en diagnòstic per la imatge amb tomografia per emissió de positrons [PET]

Exclou 1: resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)
resultats anòmals en diagnòstic classificats en un altre lloc —v. l'índex alfabètic

R90 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós central

 R90.0 Lesió que ocupa espai intracranial trobada en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós
central

 R90.8 Altres resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós central
  R90.81 Ecoencefalograma anòmal
  R90.82 Malaltia de substància blanca no especificada
  R90.89 Altres resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós central

   Altres tipus d'anomalia cerebrovascular trobada en diagnòstic per la imatge del sistema
nerviós central

R91 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de pulmó
 R91.1 Nòdul pulmonar solitari

  Lesió nummular en pulmó
Nòdul pulmonar solitari, branca subsegmentària de l'arbre bronquial

 R91.8 Altres resultats anòmals del camp pulmonar i resultats anòmals del camp pulmonar no
especificats

  
Massa pulmonar NE trobada en diagnòstic per la imatge del pulmó
Infiltrat pulmonar NE
Ombra en el pulmó

R92 Resultats anòmals i no concloents en diagnòstic per la imatge de mama
 R92.0 Microcalcificació mamogràfica trobada en diagnòstic per la imatge de mama

  Exclou 2: calcificació (càlcul) en la mamografia trobada en diagnòstic per la imatge de la
mama (R92.1)

 R92.1 Calcificació mamogràfica trobada en diagnòstic per la imatge de mama
  Càlcul en la mamografia trobat en diagnòstic per la imatge de la mama
 R92.2 Mamografia no concloent

  

Mames denses NE
Mamografia no concloent NCAL
Mamografia no concloent a causa de mames denses
Mamografia no concloent NCAL

 R92.8 Altres resultats anòmals i no concloents en diagnòstic per la imatge de mama
R93 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres estructures corporals
 R93.0 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de crani i cap no classificats a cap altre lloc
  Exclou 1: lesió que ocupa espai intracranial trobada en diagnòstic per la imatge (R90.0)
 R93.1 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de cor i circulació coronària

  Ecocardiograma anòmal NE
Ombra cardíaca anòmala

 R93.2 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de fetge i tracte biliar
  No visualització de la vesícula biliar
 R93.3 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres parts del tub digestiu
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 R93.4 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'òrgans urinaris
  Exclou 2: hipertròfia renal (N28.81)

  R93.41 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge de la pelvis renal, l'urèter
o la bufeta urinària

   
Defecte de repleció en la bufeta urinària trobat en diagnòstic per la imatge
Defecte de repleció en l'urèter trobat en diagnòstic per la imatge
Defecte de repleció en la pelvis renal trobat en diagnòstic per la imatge

  R93.42 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge del ronyó
   R93.421 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, ronyó dret

   R93.422 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, ronyó
esquerre

   R93.429 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, ronyó no
especificat

  R93.49 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres òrgans urinaris

 R93.5 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres regions abdominals, incloent el
retroperitoneu

 R93.6 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'extremitats
  Exclou 2: resultat anòmal en la pell i el teixit subcutani (R93.8-)
 R93.7 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres parts del sistema musculoesquelètic
  Exclou 2: resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del crani (R93.0)
 R93.8 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres estructures corporals especificades
  R93.81 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge del testicle
   R93.811 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, testicle dret

   R93.812 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, testicle
esquerre

   R93.813 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, testicle,
bilateral

   R93.819 Resultats radiològics anòmals en diagnòstic per la imatge, testicle no
especificat

  R93.89 Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres estructures corporals
especificades

   
Desplaçament mediastínic
Resultat anòmal en localització gammagràfica de placenta
Resultat anòmal en l'exploració radiològica o ecogràfica de la pell i el teixit subcutani

 R93.9 Diagnòstic per la imatge no concloent per excés de greix corporal del pacient
R94 Resultats anòmals d'estudis funcionals

 Inclou: resultats anòmals d'escintil·lografia
resultats anòmals d'estudis de captació per radionúclids [radioisòtops]

 R94.0 Resultats anòmals d'estudis funcionals del sistema nerviós central
  R94.01 Electroencefalograma [EEG] anòmal
  R94.02 Gammagrafia cerebral anòmala
  R94.09 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals del sistema nerviós central
 R94.1 Resultats anòmals d'estudis funcionals del sistema nerviós perifèric i els sentits especials
  R94.11 Resultats anòmals d'estudis funcionals de l'ull
   R94.110 Electrooculograma [EOG] anòmal
   R94.111 Electroretinograma [ERG] anòmal
    Estudi funcional de la retina anòmal
   R94.112 Potencial evocat visual [PEV] anòmal
   R94.113 Estudi oculomotor anòmal
   R94.118 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals de l'ull
  R94.12 Resultats anòmals d'estudis funcionals de l'orella i altres sentits especials
   R94.120 Estudi funcional auditiu anòmal
   R94.121 Estudi funcional vestibular anòmal

   R94.128 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals de l'orella i altres sentits
especials
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  R94.13 Resultats anòmals d'estudis funcionals del sistema nerviós perifèric
   R94.130 Resposta anòmala a neuroestimulació no especificada
   R94.131 Electromiograma [EMG] anòmal
    Exclou 1: electromiografia ocular (R94.113)

   R94.138 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals del sistema nerviós
perifèric

 R94.2 Resultats anòmals d'estudis funcionals pulmonars

  Capacitat ventilatòria reduïda
Capacitat vital reduïda

 R94.3 Resultats anòmals d'estudis funcionals cardiovasculars
  R94.30 Resultat anòmal d'estudi funcional cardiovascular no especificat
  R94.31 Electrocardiograma [ECG] anòmal
   Exclou 1: síndrome de QT llarg (I45.81)
  R94.39 Resultat anòmal d'altres estudis funcionals cardiovasculars

   
Estudis electrofisiològics intracardíacs anòmals
Fonocardiograma anòmal
Vectocardiograma anòmal

 R94.4 Resultats anòmals d'estudis funcionals renals
  Prova funcional renal anòmala
 R94.5 Resultats anòmals d'estudis funcionals hepàtics
 R94.6 Resultats anòmals d'estudis funcionals tiroidals
 R94.7 Resultats anòmals d'altres estudis funcionals endocrins
  Exclou 2: anomalia de la glucosa (R73.0-)
 R94.8 Resultats anòmals d'estudis funcionals d'altres òrgans, aparells i sistemes

  
Metabolisme basal [MB] anòmal
Prova funcional de la bufeta urinària anòmala
Prova funcional esplènica anòmala

Marcadors tumorals anòmals (R97)
R97 Marcadors tumorals anòmals

 Antígens associats als tumors [AAT] elevats
Antígens específics dels tumors [TSA] elevats

 R97.0 Antigen carcinoembriogènic [CEA] elevat
 R97.1 Antigen cancerigen 125 [CA 125] elevat
 R97.2 Antigen específic de la pròstata [PSA] elevat
  R97.20 Antigen específic de la pròstata [PSA] elevat
  R97.21 Augment del PSA consecutiu a tractament per neoplàsia maligna de pròstata
 R97.8 Altres marcadors tumorals anòmals
Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides (R99)
R99 Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides

 Mort (sense explicació) NE
Causa de mortalitat no especificada
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Capítol 19
Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (S00-T88)
Nota: Empreu codis secundaris del capítol 20, «Causes externes de morbiditat», per a indicar la causa de la lesió. Els codis T que
inclouen la causa externa no requereixen un codi addicional de causa externa.
Empreu un codi addicional: codi per a identificar qualsevol cos estrany retingut, si escau (Z18.-)
Exclou 1: traumatisme en el naixement (P10-P15)

traumatisme obstètric (O70-O71)
Aquest capítol conté els blocs següents:
S00-S09 Lesions de cap
S10-S19 Lesions de coll
S20-S29 Lesions de tòrax
S30-S39 Lesions d'abdomen, part inferior de l'esquena, columna lumbar, pelvis i genitals externs
S40-S49 Lesions d'espatlla i braç
S50-S59 Lesions de colze i avantbraç
S60-S69 Lesions de canell, mà i dits de la mà
S70-S79 Lesions de maluc i cuixa
S80-S89 Lesions de genoll i cama
S90-S99 Lesions de turmell i peu
T07 Lesions que afecten regions corporals múltiples
T14 Lesió de regió corporal no especificada
T15-T19 Efectes de cos estrany que penetra per un orifici natural
T20-T32 Cremades i corrosions
T20-T25 Cremades i corrosions de superfície corporal externa especificades per localització
T26-T28 Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans interns
T30-T32 Cremades i corrosions de regions corporals múltiples i regions corporals no especificades
T33-T34 Congelació
T36-T50 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs, medicaments i productes biològics
T51-T65 Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
T66-T78 Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats
T79 Determinades complicacions immediates de traumatismes
T80-T88 Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc
Lesions de cap (S00-S09)
Inclou: lesions d'àrea d'articulació temporomandibular

lesions d'àrea periocular
lesions de cara [qualsevol part]
lesions de cavitat oral
lesions de cuir cabellut
lesions de dent
lesions de geniva
lesions de llengua
lesions de maxil·lar
lesions de paladar
lesions d'orella
lesions d'ull

Codifiqueu
també: qualsevol infecció associada

Exclou 2: congelació (T33-T34)
cremades i corrosions (T20-T32)
efectes de cos estrany a la boca NE (T18.0)
efectes de cos estrany a la faringe (T17.2)
efectes de cos estrany a la laringe (T17.3)
efectes de cos estrany a la superfície ocular (T15.-)
efectes de cos estrany a l'orella (T16)
efectes de cos estrany al nas (T17.0-T17.1)
picada d'insecte verinós (T63.4)
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S00 Lesió superficial de cap

 

Exclou 1: contusió cerebral difusa (S06.2-)
contusió cerebral focal (S06.3-)
ferida oberta al cap (S01.-)
lesió d'ull i òrbita (S05.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S00

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S00.0 Lesió superficial de cuir cabellut
  S00.00 Lesió superficial no especificada de cuir cabellut
  S00.01 Abrasió de cuir cabellut
  S00.02 Butllofa (no tèrmica) al cuir cabellut
  S00.03 Contusió de cuir cabellut

   Equimosi de cuir cabellut
Hematoma de cuir cabellut

  S00.04 Constricció externa de part del cuir cabellut
  S00.05 Cos estrany superficial al cuir cabellut
   Estella al cuir cabellut
  S00.06 Picada d'insecte (no verinós) al cuir cabellut
  S00.07 Altres tipus de picada i mossegada superficials al cuir cabellut
   Exclou 1: mossegada oberta al cuir cabellut (S01.05)
 S00.1 Contusió de parpella i àrea periocular
  Ull de vellut

  Exclou 2: contusió de globus ocular i teixits orbitaris (S05.1)
  S00.10 Contusió, parpella i àrea periocular no especificades
  S00.11 Contusió, parpella i àrea periocular dretes
  S00.12 Contusió, parpella i àrea periocular esquerres
 S00.2 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de parpella i àrea periocular
  Exclou 2: lesió superficial de conjuntiva i còrnia (S05.0-)
  S00.20 Lesió superficial no especificada de parpella i àrea periocular
   S00.201 Lesió superficial no especificada, parpella i àrea periocular dretes
   S00.202 Lesió superficial no especificada, parpella i àrea periocular esquerres

   S00.209 Lesió superficial no especificada, parpella i àrea periocular no
especificades

  S00.21 Abrasió de parpella i àrea periocular
   S00.211 Abrasió, parpella i àrea periocular dretes
   S00.212 Abrasió, parpella i àrea periocular esquerres
   S00.219 Abrasió, parpella i àrea periocular no especificades
  S00.22 Butllofa (no tèrmica) a la parpella i l'àrea periocular
   S00.221 Butllofa (no tèrmica), parpella i àrea periocular dretes
   S00.222 Butllofa (no tèrmica), parpella i àrea periocular esquerres
   S00.229 Butllofa (no tèrmica), parpella i àrea periocular no especificades
  S00.24 Constricció externa de parpella i àrea periocular
   S00.241 Constricció externa, parpella i àrea periocular dretes
   S00.242 Constricció externa, parpella i àrea periocular esquerres
   S00.249 Constricció externa, parpella i àrea periocular no especificades
  S00.25 Cos estrany superficial a la parpella i l'àrea periocular
   Estella a la parpella i l'àrea periocular

   Exclou 2: cos estrany retingut a la parpella (H02.81-)
   S00.251 Cos estrany superficial, parpella i àrea periocular dretes
   S00.252 Cos estrany superficial, parpella i àrea periocular esquerres
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   S00.259 Cos estrany superficial, parpella i àrea periocular no especificades
  S00.26 Picada d'insecte (no verinós) a la parpella i l'àrea periocular
   S00.261 Picada d'insecte (no verinós), parpella i àrea periocular dretes
   S00.262 Picada d'insecte (no verinós), parpella i àrea periocular esquerres

   S00.269 Picada d'insecte (no verinós), parpella i àrea periocular no
especificades

  S00.27 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la parpella i l'àrea periocular
   Exclou 1: mossegada oberta a la parpella i l'àrea periocular (S01.15)

   S00.271 Altres tipus de picada i mossegada superficials, parpella i àrea
periocular dretes

   S00.272 Altres tipus de picada i mossegada superficials, parpella i àrea
periocular esquerres

   S00.279 Altres tipus de picada i mossegada superficials, parpella i àrea
periocular no especificades

 S00.3 Lesió superficial de nas
  S00.30 Lesió superficial no especificada de nas
  S00.31 Abrasió de nas
  S00.32 Butllofa (no tèrmica) al nas
  S00.33 Contusió de nas

   Equimosi de nas
Hematoma de nas

  S00.34 Constricció externa de nas
  S00.35 Cos estrany superficial al nas
   Estella al nas
  S00.36 Picada d'insecte (no verinós) al nas
  S00.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials al nas
   Exclou 1: mossegada oberta al nas (S01.25)
 S00.4 Lesió superficial d'orella
  S00.40 Lesió superficial no especificada d'orella
   S00.401 Lesió superficial no especificada, orella dreta
   S00.402 Lesió superficial no especificada, orella esquerra
   S00.409 Lesió superficial no especificada, orella no especificada
  S00.41 Abrasió d'orella
   S00.411 Abrasió, orella dreta
   S00.412 Abrasió, orella esquerra
   S00.419 Abrasió, orella no especificada
  S00.42 Butllofa (no tèrmica) a l'orella
   S00.421 Butllofa (no tèrmica), orella dreta
   S00.422 Butllofa (no tèrmica), orella esquerra
   S00.429 Butllofa (no tèrmica), orella no especificada
  S00.43 Contusió d'orella

   Equimosi d'orella
Hematoma d'orella

   S00.431 Contusió, orella dreta
   S00.432 Contusió, orella esquerra
   S00.439 Contusió, orella no especificada
  S00.44 Constricció externa d'orella
   S00.441 Constricció externa, orella dreta
   S00.442 Constricció externa, orella esquerra
   S00.449 Constricció externa, orella no especificada
  S00.45 Cos estrany superficial a l'orella
   Estella a l'orella
   S00.451 Cos estrany superficial, orella dreta
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   S00.452 Cos estrany superficial, orella esquerra
   S00.459 Cos estrany superficial, orella no especificada
  S00.46 Picada d'insecte (no verinós) a l'orella
   S00.461 Picada d'insecte (no verinós), orella dreta
   S00.462 Picada d'insecte (no verinós), orella esquerra
   S00.469 Picada d'insecte (no verinós), orella no especificada
  S00.47 Altres tipus de picada i mossegada superficials a l'orella
   Exclou 1: mossegada oberta a l'orella (S01.35)
   S00.471 Altres tipus de picada i mossegada superficials, orella dreta
   S00.472 Altres tipus de picada i mossegada superficials, orella esquerra
   S00.479 Altres tipus de picada i mossegada superficials, orella no especificada
 S00.5 Lesió superficial de llavi i cavitat oral
  S00.50 Lesió superficial no especificada de llavi i cavitat oral
   S00.501 Lesió superficial no especificada, llavi
   S00.502 Lesió superficial no especificada, cavitat oral
  S00.51 Abrasió de llavi i cavitat oral
   S00.511 Abrasió, llavi
   S00.512 Abrasió, cavitat oral
  S00.52 Butllofa (no tèrmica) al llavi i la cavitat oral
   S00.521 Butllofa (no tèrmica), llavi
   S00.522 Butllofa (no tèrmica), cavitat oral
  S00.53 Contusió de llavi i cavitat oral
   S00.531 Contusió, llavi

    Equimosi de llavi
Hematoma de llavi

   S00.532 Contusió, cavitat oral

    Equimosi de cavitat oral
Hematoma de cavitat oral

  S00.54 Constricció externa de llavi i cavitat oral
   S00.541 Constricció externa, llavi
   S00.542 Constricció externa, cavitat oral
  S00.55 Cos estrany superficial al llavi i la cavitat oral
   S00.551 Cos estrany superficial, llavi
    Estella al llavi i la cavitat oral
   S00.552 Cos estrany superficial, cavitat oral
    Estella al llavi i la cavitat oral
  S00.56 Picada d'insecte (no verinós) al llavi i la cavitat oral
   S00.561 Picada d'insecte (no verinós), llavi
   S00.562 Picada d'insecte (no verinós), cavitat oral
  S00.57 Altres tipus de picada i mossegada superficials al llavi i la cavitat oral
   S00.571 Altres tipus de picada i mossegada superficials, llavi
    Exclou 1: mossegada oberta, llavi (S01.551)
   S00.572 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cavitat oral
    Exclou 1: mossegada oberta, cavitat oral (S01.552)
 S00.8 Lesió superficial d'altres parts del cap
  Lesions superficials de cara [qualsevol part]
  S00.80 Lesió superficial no especificada d'altres parts del cap
  S00.81 Abrasió d'altres parts del cap
  S00.82 Butllofa (no tèrmica) en altres parts del cap
  S00.83 Contusió d'altres parts del cap

   Equimosi d'altres parts del cap
Hematoma d'altres parts del cap

  S00.84 Constricció externa d'altres parts del cap
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  S00.85 Cos estrany superficial en altres parts del cap
   Estella en altres parts del cap
  S00.86 Picada d'insecte (no verinós) en altres parts del cap
  S00.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials en altres parts del cap
   Exclou 1: mossegada oberta en altres parts del cap (S01.85)
 S00.9 Lesió superficial de part no especificada del cap
  S00.90 Lesió superficial no especificada de part no especificada del cap
  S00.91 Abrasió de part no especificada del cap
  S00.92 Butllofa (no tèrmica) a part no especificada del cap
  S00.93 Contusió de part no especificada del cap

   Equimosi de cap
Hematoma de cap

  S00.94 Constricció externa de part no especificada del cap
  S00.95 Cos estrany superficial a part no especificada del cap
   Estella al cap
  S00.96 Picada d'insecte (no verinós) a part no especificada del cap
  S00.97 Altres tipus de picada i mossegada superficials a part no especificada del cap
   Exclou 1: mossegada oberta al cap (S01.95)
S01 Ferida oberta al cap

 

Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
infecció de ferida
lesió de múscul i tendó del cap (S09.1-)
lesió de nervi cranial (S04.-)
lesió intracranial (S06.-)

 Exclou 1: fractura oberta de crani (S02.- amb setè caràcter B)

 Exclou 2: amputació traumàtica de part del cap (S08.-)
lesió d'ull i òrbita (S05.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S01

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S01.0 Ferida oberta al cuir cabellut
  Exclou 1: avulsió de cuir cabellut (S08.0)
  S01.00 Ferida oberta no especificada al cuir cabellut
  S01.01 Laceració de cuir cabellut, sense cos estrany
  S01.02 Laceració de cuir cabellut, amb cos estrany
  S01.03 Ferida punxant al cuir cabellut, sense cos estrany
  S01.04 Ferida punxant al cuir cabellut, amb cos estrany
  S01.05 Mossegada oberta al cuir cabellut
   Mossegada al cuir cabellut NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al cuir cabellut (S00.06, S00.07-)
 S01.1 Ferida oberta a la parpella i l'àrea periocular
  Ferida oberta a la parpella i l'àrea periocular amb afectació de conductes lacrimals o sense
  S01.10 Ferida oberta no especificada a la parpella i l'àrea periocular
   S01.101 Ferida oberta no especificada, parpella i àrea periocular dretes
   S01.102 Ferida oberta no especificada, parpella i àrea periocular esquerres

   S01.109 Ferida oberta no especificada, parpella i àrea periocular no
especificades

  S01.11 Laceració de parpella i àrea periocular sense cos estrany
   S01.111 Laceració sense cos estrany, parpella i àrea periocular dretes
   S01.112 Laceració sense cos estrany, parpella i àrea periocular esquerres

   S01.119 Laceració sense cos estrany, parpella i àrea periocular no
especificades
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  S01.12 Laceració de parpella i àrea periocular amb cos estrany
   S01.121 Laceració amb cos estrany, parpella i àrea periocular dretes
   S01.122 Laceració amb cos estrany, parpella i àrea periocular esquerres
   S01.129 Laceració amb cos estrany, parpella i àrea periocular no especificades
  S01.13 Ferida punxant a la parpella i l'àrea periocular sense cos estrany
   S01.131 Ferida punxant sense cos estrany, parpella i àrea periocular dretes
   S01.132 Ferida punxant sense cos estrany, parpella i àrea periocular esquerres

   S01.139 Ferida punxant sense cos estrany, parpella i àrea periocular no
especificades

  S01.14 Ferida punxant a la parpella i l'àrea periocular amb cos estrany
   S01.141 Ferida punxant amb cos estrany, parpella i àrea periocular dretes
   S01.142 Ferida punxant amb cos estrany, parpella i àrea periocular esquerres

   S01.149 Ferida punxant amb cos estrany, parpella i àrea periocular no
especificades

  S01.15 Mossegada oberta a la parpella i l'àrea periocular
   Mossegada a la parpella i l'àrea periocular NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la parpella i l'àrea periocular
(S00.26, S00.27)

   S01.151 Mossegada oberta, parpella i àrea periocular dretes
   S01.152 Mossegada oberta, parpella i àrea periocular esquerres
   S01.159 Mossegada oberta, parpella i àrea periocular no especificades
 S01.2 Ferida oberta al nas
  S01.20 Ferida oberta no especificada al nas
  S01.21 Laceració de nas, sense cos estrany
  S01.22 Laceració de nas, amb cos estrany
  S01.23 Ferida punxant al nas, sense cos estrany
  S01.24 Ferida punxant al nas, amb cos estrany
  S01.25 Mossegada oberta al nas
   Mossegada al nas NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al nas (S00.36, S00.37)
 S01.3 Ferida oberta a l'orella
  S01.30 Ferida oberta no especificada a l'orella
   S01.301 Ferida oberta no especificada, orella dreta
   S01.302 Ferida oberta no especificada, orella esquerra
   S01.309 Ferida oberta no especificada, orella no especificada
  S01.31 Laceració d'orella sense cos estrany
   S01.311 Laceració sense cos estrany, orella dreta
   S01.312 Laceració sense cos estrany, orella esquerra
   S01.319 Laceració sense cos estrany, orella no especificada
  S01.32 Laceració d'orella amb cos estrany
   S01.321 Laceració amb cos estrany, orella dreta
   S01.322 Laceració amb cos estrany, orella esquerra
   S01.329 Laceració amb cos estrany, orella no especificada
  S01.33 Ferida punxant a l'orella sense cos estrany
   S01.331 Ferida punxant sense cos estrany, orella dreta
   S01.332 Ferida punxant sense cos estrany, orella esquerra
   S01.339 Ferida punxant sense cos estrany, orella no especificada
  S01.34 Ferida punxant a l'orella amb cos estrany
   S01.341 Ferida punxant amb cos estrany, orella dreta
   S01.342 Ferida punxant amb cos estrany, orella esquerra
   S01.349 Ferida punxant amb cos estrany, orella no especificada
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   Exclou 1: picada i mossegada superficials a l'orella (S00.46, S00.47)
   S01.351 Mossegada oberta, orella dreta
   S01.352 Mossegada oberta, orella esquerra
   S01.359 Mossegada oberta, orella no especificada
 S01.4 Ferida oberta a la galta i l'àrea temporomandibular
  S01.40 Ferida oberta no especificada a la galta i l'àrea temporomandibular
   S01.401 Ferida oberta no especificada, galta i àrea temporomandibular dretes

   S01.402 Ferida oberta no especificada, galta i àrea temporomandibular
esquerres

   S01.409 Ferida oberta no especificada, galta i àrea temporomandibular no
especificades

  S01.41 Laceració de galta i àrea temporomandibular sense cos estrany
   S01.411 Laceració sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular dretes

   S01.412 Laceració sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular
esquerres

   S01.419 Laceració sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular no
especificades

  S01.42 Laceració de galta i àrea temporomandibular amb cos estrany
   S01.421 Laceració amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular dretes
   S01.422 Laceració amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular esquerres

   S01.429 Laceració amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular no
especificades

  S01.43 Ferida punxant a la galta i l'àrea temporomandibular sense cos estrany

   S01.431 Ferida punxant sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular
dretes

   S01.432 Ferida punxant sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular
esquerres

   S01.439 Ferida punxant sense cos estrany, galta i àrea temporomandibular no
especificades

  S01.44 Ferida punxant a la galta i l'àrea temporomandibular amb cos estrany
   S01.441 Ferida punxant amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular dretes

   S01.442 Ferida punxant amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular
esquerres

   S01.449 Ferida punxant amb cos estrany, galta i àrea temporomandibular no
especificades

  S01.45 Mossegada oberta a la galta i l'àrea temporomandibular
   Mossegada a la galta i l'àrea temporomandibular NE

   Exclou 2: picada i mossegada superficials a la galta i l'àrea temporomandibular
(S00.86, S00.87)

   S01.451 Mossegada oberta, galta i àrea temporomandibular dretes
   S01.452 Mossegada oberta, galta i àrea temporomandibular esquerres
   S01.459 Mossegada oberta, galta i àrea temporomandibular no especificades
 S01.5 Ferida oberta al llavi i la cavitat oral

  Exclou 2: fractura de dent (S02.5)
luxació de dent (S03.2)

  S01.50 Ferida oberta no especificada al llavi i la cavitat oral
   S01.501 Ferida oberta no especificada, llavi
   S01.502 Ferida oberta no especificada, cavitat oral
  S01.51 Laceració de llavi i cavitat oral sense cos estrany
   S01.511 Laceració sense cos estrany, llavi
   S01.512 Laceració sense cos estrany, cavitat oral
  S01.52 Laceració de llavi i cavitat oral amb cos estrany
   S01.521 Laceració amb cos estrany, llavi

945



  S01.53 Ferida punxant al llavi i la cavitat oral sense cos estrany
   S01.531 Ferida punxant sense cos estrany, llavi
   S01.532 Ferida punxant sense cos estrany, cavitat oral
  S01.54 Ferida punxant al llavi i la cavitat oral amb cos estrany
   S01.541 Ferida punxant amb cos estrany, llavi
   S01.542 Ferida punxant amb cos estrany, cavitat oral
  S01.55 Mossegada oberta al llavi i la cavitat oral
   S01.551 Mossegada oberta, llavi
    Mossegada al llavi NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials al llavi (S00.571)
   S01.552 Mossegada oberta, cavitat oral
    Mossegada a la cavitat oral NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials a la cavitat oral
(S00.572)

 S01.8 Ferida oberta en altres parts del cap
  S01.80 Ferida oberta no especificada en altres parts del cap
  S01.81 Laceració d'altres parts del cap, sense cos estrany
  S01.82 Laceració d'altres parts del cap, amb cos estrany
  S01.83 Ferida punxant en altres parts del cap, sense cos estrany
  S01.84 Ferida punxant en altres parts del cap, amb cos estrany
  S01.85 Mossegada oberta en altres parts del cap
   Mossegada en altres parts del cap NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials en altres parts del cap (S00.87)
 S01.9 Ferida oberta a part no especificada del cap
  S01.90 Ferida oberta no especificada a part no especificada del cap
  S01.91 Laceració de part no especificada del cap, sense cos estrany
  S01.92 Laceració de part no especificada del cap, amb cos estrany
  S01.93 Ferida punxant a part no especificada del cap, sense cos estrany
  S01.94 Ferida punxant a part no especificada del cap, amb cos estrany
  S01.95 Mossegada oberta a part no especificada del cap
   Mossegada al cap NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al cap NE (S00.97)
S02 Fractura d'ossos del crani i la cara
 Nota: Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Codifiqueu
també:

qualsevol lesió intracranial associada (S06.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S02

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 S - seqüela

 S02.0 Fractura de la volta del crani

  Fractura de l'os frontal
Fractura de l'os parietal

 S02.1 Fractura de la base del crani

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

paret medial de l'òrbita (S02.83-)
sòl de l'òrbita (S02.3-)

  S02.10 Fractura no especificada de base del crani
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   S02.101 Fractura de la base del crani, costat dret
   S02.102 Fractura de la base del crani, costat esquerre
   S02.109 Fractura de la base del crani, costat no especificat
  S02.11 Fractura d'occípit
   S02.110 Fractura del còndil occipital, tipus I, costat no especificat
   S02.111 Fractura del còndil occipital, tipus II, costat no especificat
   S02.112 Fractura del còndil occipital, tipus III, costat no especificat
   S02.113 Fractura del còndil occipital, tipus no especificat
   S02.118 Altres tipus de fractura d'occípit, costat no especificat
   S02.119 Fractura no especificada d'occípit
   S02.11A Fractura del còndil occipital, tipus I, costat dret
   S02.11B Fractura del còndil occipital, tipus I, costat esquerre
   S02.11C Fractura del còndil occipital, tipus II, costat dret
   S02.11D Fractura del còndil occipital, tipus II, costat esquerre
   S02.11E Fractura del còndil occipital, tipus III, costat dret
   S02.11F Fractura del còndil occipital, tipus III, costat esquerre
   S02.11G Altres tipus de fractura d'occípit, costat dret
   S02.11H Altres tipus de fractura d'occípit, costat esquerre
  S02.12 Fractura del sostre de l'òrbita
   S02.121 Fractura del sostre de l'òrbita, costat dret
   S02.122 Fractura del sostre de l'òrbita, costat esquerre
   S02.129 Fractura del sostre de l'òrbita, costat no especificat
  S02.19 Altres tipus de fractura de la base del crani

   

Fractura de la fossa anterior de la base del crani
Fractura del si etmoidal
Fractura del si frontal
Fractura de la fossa mitjana de la base del crani
Fractura de la fossa posterior de la base del crani
Fractura de l'os esfenoide
Fractura de l'os temporal

 S02.2 Fractura d'ossos nasals
 S02.3 Fractura del sòl de l'òrbita
  Fractura de la paret inferior de l'òrbita

  Exclou 1: òrbita NE (S02.85)

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

paret medial de l'òrbita (S02.83-)
sostre de l'òrbita (S02.1-)

  S02.30 Fractura del sòl de l'òrbita, costat no especificat
  S02.31 Fractura del sòl de l'òrbita, costat dret
  S02.32 Fractura del sòl de l'òrbita, costat esquerre
 S02.4 Fractura d'ossos malar, maxil·lar i de l'arc zigomàtic

  
Fractura de maxil·lar superior
Fractura de maxil·lar superior
Fractura de l'apòfisi zigomàtica de l'os temporal

  S02.40 Fractura no especificada d'ossos malar, maxil·lar i de l'arc zigomàtic
   S02.400 Fractura malar, costat no especificat
   S02.401 Fractura maxil·lar, costat no especificat
   S02.402 Fractura zigomàtica, costat no especificat
   S02.40A Fractura malar, costat dret
   S02.40B Fractura malar, costat esquerre
   S02.40C Fractura maxil·lar, costat dret
   S02.40D Fractura maxil·lar, costat esquerre
   S02.40E Fractura zigomàtica, costat dret
   S02.40F Fractura zigomàtica, costat esquerre
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  S02.41 Fractura de Le Fort
   S02.411 Fractura de Le Fort, tipus I
   S02.412 Fractura de Le Fort, tipus II
   S02.413 Fractura de Le Fort, tipus III
  S02.42 Fractura de l'alvèol de la maxil·la
 S02.5 Fractura de dent (traumàtica)
  Dent trencada

  Exclou 1: fissura dental (no traumàtica) (K03.81)
 S02.6 Fractura de mandíbula
  Fractura de maxil·lar inferior
  S02.60 Fractura de mandíbula no especificada

   S02.600 Fractura de part no especificada del cos de la mandíbula, costat no
especificat

   S02.601 Fractura de part no especificada del cos de la mandíbula, costat dret

   S02.602 Fractura de part no especificada del cos de la mandíbula, costat
esquerre

   S02.609 Fractura de mandíbula no especificada
  S02.61 Fractura de l'apòfisi condília de la mandíbula
   S02.610 Fractura de l'apòfisi condília de la mandíbula, costat no especificat
   S02.611 Fractura de l'apòfisi condília de la mandíbula, costat dret
   S02.612 Fractura de l'apòfisi condília de la mandíbula, costat esquerre
  S02.62 Fractura de l'apòfisi subcondília de la mandíbula
   S02.620 Fractura de l'apòfisi subcondília de la mandíbula, costat no especificat
   S02.621 Fractura de l'apòfisi subcondília de la mandíbula, costat dret
   S02.622 Fractura de l'apòfisi subcondília de la mandíbula, costat esquerre
  S02.63 Fractura de l'apòfisi coronoide de la mandíbula
   S02.630 Fractura de l'apòfisi coronoide de la mandíbula, costat no especificat
   S02.631 Fractura de l'apòfisi coronoide de la mandíbula, costat dret
   S02.632 Fractura de l'apòfisi coronoide de la mandíbula, costat esquerre
  S02.64 Fractura de la branca mandibular
   S02.640 Fractura de la branca mandibular, costat no especificat
   S02.641 Fractura de la branca mandibular, costat dret
   S02.642 Fractura de la branca mandibular, costat esquerre
  S02.65 Fractura de l'angle mandibular
   S02.650 Fractura de l'angle mandibular, costat no especificat
   S02.651 Fractura de l'angle mandibular, costat dret
   S02.652 Fractura de l'angle mandibular, costat esquerre
  S02.66 Fractura de la símfisi mandibular
  S02.67 Fractura de l'alvèol mandibular
   S02.670 Fractura de l'alvèol mandibular, costat no especificat
   S02.671 Fractura de l'alvèol mandibular, costat dret
   S02.672 Fractura de l'alvèol mandibular, costat esquerre
  S02.69 Fractura de mandíbula d'altres localitzacions especificades
 S02.8 Fractura d'altres ossos del crani i la cara especificats

  Fractura d'òrbita NE
Fractura de paladar

  Exclou 2: fractura del sòl de l'òrbita (S02.3-)
fractura del sostre de l'òrbita (S02.12-)

  S02.80 Fractura d'altres ossos del crani i la cara especificats, costat no especificat
  S02.81 Fractura d'altres ossos del crani i la cara especificats, costat dret
  S02.82 Fractura d'altres ossos del crani i la cara especificats, costat esquerre
  S02.83 Fractura de la paret medial de l'òrbita
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   Exclou 2: sòl de l'òrbita (S02.3-)
sostre de l'òrbita (S02.12-)

   S02.831 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat dret
   S02.832 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat esquerre
   S02.839 Fractura de la paret medial de l'òrbita, costat no especificat
  S02.84 Fractura de la paret lateral de l'òrbita

   Exclou 2: sòl de l'òrbita (S02.3-)
sostre de l'òrbita (S02.12-)

   S02.841 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat dret
   S02.842 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat esquerre
   S02.849 Fractura de la paret lateral de l'òrbita, costat no especificat
  S02.85 Fractura no especificada d'òrbita

   Fractura de paret de l'òrbita NE
Fractura d'òrbita NE

   

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

 S02.9 Fractura d'ossos del crani i la cara no especificats
  S02.91 Fractura no especificada, crani
  S02.92 Fractura no especificada, ossos de la cara
S03 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del cap

 

Inclou: avulsió d'articulació (càpsula) o lligament del cap
esquinç de cartílag, articulació (càpsula) o lligament del cap
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del cap
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del cap
laceració de cartílag, articulació (càpsula) o lligament del cap
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del cap
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del cap

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul o tendó del cap (S09.1)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S03

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S03.0 Luxació de maxil·lar

  
Luxació de maxil·lar (cartílag) (menisc)
Luxació de mandíbula
Luxació temporomandibular (articulació)

  S03.00 Luxació de maxil·lar, costat no especificat
  S03.01 Luxació de maxil·lar, costat dret
  S03.02 Luxació de maxil·lar, costat esquerre
  S03.03 Luxació de maxil·lar, bilateral
 S03.1 Luxació del cartílag del septe nasal
 S03.2 Luxació de dent
 S03.4 Esquinç de maxil·lar
  Esquinç temporomandibular (articulació) (lligament)
  S03.40 Esquinç de maxil·lar, costat no especificat
  S03.41 Esquinç de maxil·lar, costat dret
  S03.42 Esquinç de maxil·lar, costat esquerre
  S03.43 Esquinç de maxil·lar, bilateral
 S03.8 Esquinç d'articulacions i lligaments d'altres parts del cap
 S03.9 Esquinç d'articulacions i lligaments de parts no especificades del cap
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S04 Lesió de nervi cranial
 La selecció del costat s'ha de basar en el costat afectat del cos

 Codifiqueu
primer:

qualsevol lesió intracranial associada (S06.-)

 
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al cap (S01.-)
fractura de crani (S02.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S04

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S04.0 Lesió de nervi òptic i vies òptiques

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol defecte del camp visual o ceguesa (H53.4-, H54.-)

  S04.01 Lesió de nervi òptic
   Lesió de segon parell cranial
   S04.011 Lesió de nervi òptic, ull dret
   S04.012 Lesió de nervi òptic, ull esquerre
   S04.019 Lesió de nervi òptic, ull no especificat
    Lesió de nervi òptic NE
  S04.02 Lesió de quiasma òptic
  S04.03 Lesió de tracte òptic i vies òptiques
   Lesió de radiació òptica
   S04.031 Lesió de tracte òptic i vies òptiques, costat dret
   S04.032 Lesió de tracte òptic i vies òptiques, costat esquerre
   S04.039 Lesió de tracte òptic i vies òptiques, costat no especificat
    Lesió de tracte òptic i vies òptiques NE
  S04.04 Lesió de còrtex visual
   S04.041 Lesió de còrtex visual, costat dret
   S04.042 Lesió de còrtex visual, costat esquerre
   S04.049 Lesió de còrtex visual, costat no especificat
    Lesió de còrtex visual NE
 S04.1 Lesió de nervi motor ocular comú
  Lesió de tercer parell cranial
  S04.10 Lesió de nervi motor ocular comú, costat no especificat
  S04.11 Lesió de nervi motor ocular comú, costat dret
  S04.12 Lesió de nervi motor ocular comú, costat esquerre
 S04.2 Lesió de nervi patètic
  Lesió de quart parell cranial
  S04.20 Lesió de nervi patètic, costat no especificat
  S04.21 Lesió de nervi patètic, costat dret
  S04.22 Lesió de nervi patètic, costat esquerre
 S04.3 Lesió de nervi trigemin
  Lesió de cinquè parell cranial
  S04.30 Lesió de nervi trigemin, costat no especificat
  S04.31 Lesió de nervi trigemin, costat dret
  S04.32 Lesió de nervi trigemin, costat esquerre
 S04.4 Lesió de nervi motor ocular extern
  Lesió de sisè parell cranial
  S04.40 Lesió de nervi motor ocular extern, costat no especificat
  S04.41 Lesió de nervi motor ocular extern, costat dret
  S04.42 Lesió de nervi motor ocular extern, costat esquerre

950



 S04.5 Lesió de nervi facial
  Lesió de setè parell cranial
  S04.50 Lesió de nervi facial, costat no especificat
  S04.51 Lesió de nervi facial, costat dret
  S04.52 Lesió de nervi facial, costat esquerre
 S04.6 Lesió de nervi auditiu

  Lesió de nervi acústic
Lesió de vuitè parell cranial

  S04.60 Lesió de nervi auditiu, costat no especificat
  S04.61 Lesió de nervi auditiu, costat dret
  S04.62 Lesió de nervi auditiu, costat esquerre
 S04.7 Lesió de nervi espinal
  Lesió d'onzè parell cranial
  S04.70 Lesió de nervi espinal, costat no especificat
  S04.71 Lesió de nervi espinal, costat dret
  S04.72 Lesió de nervi espinal, costat esquerre
 S04.8 Lesió d'altres nervis cranials
  S04.81 Lesió de nervi olfactori [primer parell cranial]
   S04.811 Lesió de nervi olfactori [primer parell cranial], costat dret
   S04.812 Lesió de nervi olfactori [primer parell cranial], costat esquerre
   S04.819 Lesió de nervi olfactori [primer parell cranial], costat no especificat
  S04.89 Lesió d'altres nervis cranials
   Lesió de nervi vague [desè parell cranial]
   S04.891 Lesió d'altres nervis cranials, costat dret
   S04.892 Lesió d'altres nervis cranials, costat esquerre
   S04.899 Lesió d'altres nervis cranials, costat no especificat
 S04.9 Lesió de nervi cranial no especificat
S05 Lesió d'ull i òrbita
 Inclou: ferida oberta a l'ull i l'òrbita

 

Exclou 2: ferida oberta a la parpella i l'àrea periocular (S01.1-)
fractura d'os orbitari (S02.1-, S02.3-, S02.8-)
lesió de segon parell cranial [nervi òptic] (S04.0-)
lesió de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú] (S04.1-)
lesió superficial de parpella (S00.1-S00.2)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S05

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S05.0 Lesió de conjuntiva i abrasió corneal sense cos estrany

  Exclou 1: cos estrany a la còrnia (T15.0)
cos estrany al sac conjuntival (T15.1)

  S05.00 Lesió de conjuntiva i abrasió corneal sense cos estrany, ull no especificat
  S05.01 Lesió de conjuntiva i abrasió corneal sense cos estrany, ull dret
  S05.02 Lesió de conjuntiva i abrasió corneal sense cos estrany, ull esquerre
 S05.1 Contusió de globus ocular i teixits orbitaris
  Hipema traumàtic

  Exclou 2: contusió de parpella i àrea periocular (S00.1)
ull de vellut NE (S00.1)

  S05.10 Contusió de globus ocular i teixits orbitaris, ull no especificat
  S05.11 Contusió de globus ocular i teixits orbitaris, ull dret
  S05.12 Contusió de globus ocular i teixits orbitaris, ull esquerre
 S05.2 Laceració i ruptura oculars amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular
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  S05.20 Laceració i ruptura oculars amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull no
especificat

  S05.21 Laceració i ruptura oculars amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull dret
  S05.22 Laceració i ruptura oculars amb prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull esquerre
 S05.3 Laceració ocular sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular
  Laceració d'ull NE
  S05.30 Laceració ocular sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull no especificat
  S05.31 Laceració ocular sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull dret
  S05.32 Laceració ocular sense prolapse o pèrdua de teixit intraocular, ull esquerre
 S05.4 Ferida penetrant a l'òrbita amb cos estrany o sense
  Exclou 2: cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant a l'òrbita (H05.5-)
  S05.40 Ferida penetrant a l'òrbita amb cos estrany o sense, ull no especificat
  S05.41 Ferida penetrant a l'òrbita amb cos estrany o sense, ull dret
  S05.42 Ferida penetrant a l'òrbita amb cos estrany o sense, ull esquerre
 S05.5 Ferida penetrant al globus ocular amb cos estrany
  Exclou 2: cos estrany intraocular retingut (antic) (H44.6-, H44.7)
  S05.50 Ferida penetrant amb cos estrany, globus ocular no especificat
  S05.51 Ferida penetrant amb cos estrany, globus ocular dret
  S05.52 Ferida penetrant amb cos estrany, globus ocular esquerre
 S05.6 Ferida penetrant al globus ocular sense cos estrany
  Penetració ocular NE
  S05.60 Ferida penetrant sense cos estrany, globus ocular no especificat
  S05.61 Ferida penetrant sense cos estrany, globus ocular dret
  S05.62 Ferida penetrant sense cos estrany, globus ocular esquerre
 S05.7 Avulsió d'ull
  Enucleació traumàtica
  S05.70 Avulsió, ull no especificat
  S05.71 Avulsió, ull dret
  S05.72 Avulsió, ull esquerre
 S05.8 Altres tipus de lesió d'ull i òrbita
  Lesió de conducte lacrimal
  S05.8X Altres tipus de lesió d'ull i òrbita
   S05.8X1 Altres tipus de lesió, ull i òrbita drets
   S05.8X2 Altres tipus de lesió, ull i òrbita esquerres
   S05.8X9 Altres tipus de lesió, ull i òrbita no especificats
 S05.9 Lesió no especificada d'ull i òrbita
  Lesió d'ull NE
  S05.90 Lesió no especificada, ull i òrbita no especificats
  S05.91 Lesió no especificada, ull i òrbita drets
  S05.92 Lesió no especificada, ull i òrbita esquerres
S06 Lesió intracranial

 
Nota: El setè caràcter D i el setè caràcter S no s'apliquen als codis de la categoria S06 amb el 7 (mort causada per
lesió cerebral sense arribar a recuperar la consciència) o el 8 (mort per altres causes sense arribar a recuperar la
consciència) com a sisè caràcter.

 Inclou: traumatisme cranial

 
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al cap (S01.-)
fractura de crani (S02.-)

 Exclou 1: lesió de cap NE (S09.90)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S06

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 S06.0 Commoció
  Commoció cerebral

  Exclou 1: commoció amb altres lesions intracranials classificades en les subcategories
S06.1- a S06.6-, S06.81- i S06.82- —codifiqueu la lesió intracranial especificada

  S06.0X Commoció
   S06.0X0 Commoció sense pèrdua de consciència
   S06.0X1 Commoció amb pèrdua de consciència de 30 minuts o menys
   S06.0X9 Commoció amb pèrdua de consciència de durada no especificada
    Commoció NE
 S06.1 Edema cerebral traumàtic

  Edema cerebral traumàtic difús
Edema cerebral traumàtic focal

  S06.1X Edema cerebral traumàtic
   S06.1X0 Edema cerebral traumàtic sense pèrdua de consciència

   S06.1X1 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de 30 minuts o
menys

   S06.1X2 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de 31 a 59
minuts

   S06.1X3 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i 59
minuts

   S06.1X4 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.1X5 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.1X6
Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb supervivència
del pacient

   S06.1X7
Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.1X8
Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar la
consciència

   S06.1X9 Edema cerebral traumàtic amb pèrdua de consciència de durada no
especificada

    Edema cerebral traumàtic NE
 S06.2 Traumatisme cranial difús
  Lesió cerebral axonal difusa

  Exclou 1: edema cerebral traumàtic difús (S06.1X-)
  S06.2X Traumatisme cranial difús
   S06.2X0 Traumatisme cranial difús sense pèrdua de consciència

   S06.2X1 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de 30 minuts o
menys

   S06.2X2 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de 31 a 59
minuts

   S06.2X3 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i 59
minuts

   S06.2X4 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.2X5 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.2X6
Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb supervivència
del pacient

   S06.2X7
Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a recuperar
la consciència

953



   S06.2X8
Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar la
consciència

   S06.2X9 Traumatisme cranial difús amb pèrdua de consciència de durada no
especificada

    Traumatisme cranial difús NE
 S06.3 Traumatisme cranial focal
  Exclou 1: qualsevol afecció classificable a S06.4-S06.6

  Exclou 2: edema cerebral focal (S06.1)
  S06.30 Traumatisme cranial focal no especificat
   S06.300 Traumatisme cranial focal no especificat sense pèrdua de consciència

   S06.301 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de 30 minuts o menys

   S06.302 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de 31 a 59 minuts

   S06.303 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.304 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de 6 a 24 hores

   S06.305 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.306
Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb
supervivència del pacient

   S06.307
Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.308
Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense arribar a
recuperar la consciència

   S06.309 Traumatisme cranial focal no especificat amb pèrdua de consciència
de durada no especificada

    Traumatisme cranial focal no especificat NE
  S06.31 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret

   S06.310 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret sense pèrdua de
consciència

   S06.311 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.312 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.313 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.314 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.315
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.316
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.317
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.318
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència
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  S06.32 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre

   S06.320 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre sense pèrdua de
consciència

   S06.321 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.322 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.323 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.324 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.325
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.326
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.327
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.328
Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.329 Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

    Contusió i laceració d'hemisferi cerebral esquerre NE
  S06.33 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada

   S06.330 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada sense
pèrdua de consciència

   S06.331 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 30 minuts o menys

   S06.332 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 31 a 59 minuts

   S06.333 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.334 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.335
Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de
consciència previ

   S06.336
Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de
consciència previ i amb supervivència del pacient

   S06.337
Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de qualsevol durada, amb mort causada per
lesió cerebral sense arribar a recuperar la consciència

   S06.338
Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de qualsevol durada, amb mort per altres
causes sense arribar a recuperar la consciència

   S06.339 Contusió i laceració cerebrals de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de durada no especificada

    Contusió i laceració cerebrals NE
  S06.34 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret
   Hemorràgia i hematoma intracerebrals traumàtics d'hemisferi cerebral dret

   S06.340 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret sense pèrdua de
consciència
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   S06.342 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.343 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.344 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.345
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.346
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.347
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.348
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.349 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

    Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral dret NE
  S06.35 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre
   Hemorràgia i hematoma intracerebrals traumàtics d'hemisferi cerebral esquerre

   S06.350 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre sense pèrdua de
consciència

   S06.351 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.352 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.353 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.354 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.355
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.356
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.357
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.358
Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.359 Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

    Hemorràgia traumàtica d'hemisferi cerebral esquerre NE
  S06.36 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada
   Hemorràgia i hematoma intracerebrals traumàtics de localització no especificada

   S06.360 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada sense
pèrdua de consciència

   S06.361 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 30 minuts o menys

   S06.362 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 31 a 59 minuts

   S06.363 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.364 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de 6 a 24 hores
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   S06.365
Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de
consciència previ

   S06.366
Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de
consciència previ i amb supervivència del pacient

   S06.367
Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de qualsevol durada, amb mort causada per
lesió cerebral sense arribar a recuperar la consciència

   S06.368
Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de qualsevol durada, amb mort per altres
causes sense arribar a recuperar la consciència

   S06.369 Hemorràgia traumàtica cerebral de localització no especificada amb
pèrdua de consciència de durada no especificada

    Hemorràgia traumàtica cerebral NE
  S06.37 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel

   S06.370 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel sense pèrdua de
consciència

   S06.371 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.372 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.373 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.374 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.375
Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.376
Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.377
Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.378
Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.379 Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

    Contusió, laceració i hemorràgia de cerebel NE
  S06.38 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic

   S06.380 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic sense pèrdua de
consciència

   S06.381 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.382 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.383 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.384 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.385
Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.386
Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient
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   S06.387
Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.388
Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència

   S06.389 Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

    Contusió, laceració i hemorràgia de tronc encefàlic NE
 S06.4 Hemorràgia epidural

  Hemorràgia extradural NE
Hemorràgia extradural (traumàtica)

  S06.4X Hemorràgia epidural
   S06.4X0 Hemorràgia epidural sense pèrdua de consciència
   S06.4X1 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de 30 minuts o menys
   S06.4X2 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de 31 a 59 minuts

   S06.4X3 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i 59
minuts

   S06.4X4 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.4X5 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de més de 24 hores,
amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.4X6
Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de més de 24 hores,
sense retorn al nivell de consciència previ i amb supervivència del
pacient

   S06.4X7
Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de qualsevol durada,
amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a recuperar la
consciència

   S06.4X8 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de qualsevol durada,
amb mort per altres causes sense arribar a recuperar la consciència

   S06.4X9 Hemorràgia epidural amb pèrdua de consciència de durada no
especificada

    Hemorràgia epidural NE
 S06.5 Hemorràgia subdural traumàtica
  S06.5X Hemorràgia subdural traumàtica
   S06.5X0 Hemorràgia subdural traumàtica sense pèrdua de consciència

   S06.5X1 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de 30
minuts o menys

   S06.5X2 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de 31 a 59
minuts

   S06.5X3 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència d'1 a 5
hores i 59 minuts

   S06.5X4 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de 6 a 24
hores

   S06.5X5 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de més de
24 hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.5X6
Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de més de
24 hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb
supervivència del pacient

   S06.5X7
Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a
recuperar la consciència

   S06.5X8
Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.5X9 Hemorràgia subdural traumàtica amb pèrdua de consciència de durada
no especificada

    Hemorràgia subdural traumàtica NE
 S06.6 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica
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  S06.6X Hemorràgia subaracnoidal traumàtica
   S06.6X0 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica sense pèrdua de consciència

   S06.6X1 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
30 minuts o menys

   S06.6X2 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
31 a 59 minuts

   S06.6X3 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència d'1 a
5 hores i 59 minuts

   S06.6X4 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de 6
a 24 hores

   S06.6X5 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.6X6
Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb
supervivència del pacient

   S06.6X7
Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a
recuperar la consciència

   S06.6X8
Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.6X9 Hemorràgia subaracnoidal traumàtica amb pèrdua de consciència de
durada no especificada

    Hemorràgia subaracnoidal traumàtica NE
 S06.8 Altres tipus especificats de lesions intracranials

  S06.81 Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no classificada a cap altre
lloc

   S06.810 Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, sense pèrdua de consciència

   S06.811
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 30 minuts o
menys

   S06.812
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 31 a 59
minuts

   S06.813
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i
59 minuts

   S06.814 Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.815
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.816
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb supervivència
del pacient

   S06.817
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.818
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar la
consciència

   S06.819
Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de durada no
especificada

    Lesió d'artèria caròtide interna dreta, porció intracranial, no classificada a cap
altre lloc NE
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  S06.82 Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no classificada a cap
altre lloc

   S06.820 Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, sense pèrdua de consciència

   S06.821
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 30 minuts o
menys

   S06.822
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 31 a 59
minuts

   S06.823
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència d'1 a 5 hores i
59 minuts

   S06.824 Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de 6 a 24 hores

   S06.825
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.826
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de més de 24
hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb supervivència
del pacient

   S06.827
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.828
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de qualsevol
durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar la
consciència

   S06.829
Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no
classificada a cap altre lloc, amb pèrdua de consciència de durada no
especificada

    Lesió d'artèria caròtide interna esquerra, porció intracranial, no classificada a
cap altre lloc NE

  S06.89 Altres tipus especificats de lesió intracranial
   Exclou 1: commoció (S06.0X-)

   S06.890 Altres tipus especificats de lesió intracranial sense pèrdua de
consciència

   S06.891 Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de 30 minuts o menys

   S06.892 Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de 31 a 59 minuts

   S06.893 Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència d'1 a 5 hores i 59 minuts

   S06.894 Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de 6 a 24 hores

   S06.895
Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència
previ

   S06.896
Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de més de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència
previ i amb supervivència del pacient

   S06.897
Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral
sense arribar a recuperar la consciència

   S06.898
Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de qualsevol durada, amb mort per altres causes sense
arribar a recuperar la consciència
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   S06.899 Altres tipus especificats de lesió intracranial amb pèrdua de
consciència de durada no especificada

 S06.9 Lesió intracranial no especificada

  
Lesió cerebral NE
Traumatisme cranial NE
Lesió de cap NE amb pèrdua de consciència

  
Exclou 1: afeccions classificables a les subcategories S06.0- a S06.8- —codifiqueu la lesió

intracranial especificada
lesió de cap NE (S09.90)

  S06.9X Lesió intracranial no especificada
   S06.9X0 Lesió intracranial no especificada sense pèrdua de consciència

   S06.9X1 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de 30
minuts o menys

   S06.9X2 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de 31 a
59 minuts

   S06.9X3 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència d'1 a 5
hores i 59 minuts

   S06.9X4 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de 6 a 24
hores

   S06.9X5 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de més
de 24 hores, amb retorn al nivell de consciència previ

   S06.9X6
Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de més
de 24 hores, sense retorn al nivell de consciència previ i amb
supervivència del pacient

   S06.9X7
Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort causada per lesió cerebral sense arribar a
recuperar la consciència

   S06.9X8
Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de
qualsevol durada, amb mort per altres causes sense arribar a recuperar
la consciència

   S06.9X9 Lesió intracranial no especificada amb pèrdua de consciència de
durada no especificada

S07 Lesió per esclafament de cap

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades, com ara:
fractures de crani (S02.-)
lesions intracranials (S06.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S07

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S07.0 Lesió per esclafament, cara
 S07.1 Lesió per esclafament, crani
 S07.8 Lesió per esclafament, altres parts del cap
 S07.9 Lesió per esclafament, part no especificada del cap
S08 Avulsió i amputació traumàtica de part del cap
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S08

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S08.0 Avulsió de cuir cabellut
 S08.1 Amputació traumàtica d'orella
  S08.11 Amputació traumàtica completa d'orella
   S08.111 Amputació traumàtica completa, orella dreta
   S08.112 Amputació traumàtica completa, orella esquerra
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   S08.119 Amputació traumàtica completa, orella no especificada
  S08.12 Amputació traumàtica parcial d'orella
   S08.121 Amputació traumàtica parcial, orella dreta
   S08.122 Amputació traumàtica parcial, orella esquerra
   S08.129 Amputació traumàtica parcial, orella no especificada
 S08.8 Amputació traumàtica d'altres parts del cap
  S08.81 Amputació traumàtica de nas
   S08.811 Amputació traumàtica completa de nas
   S08.812 Amputació traumàtica parcial de nas
  S08.89 Amputació traumàtica d'altres parts del cap
S09 Altres lesions i lesions no especificades de cap
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S09

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S09.0 Lesió de vasos sanguinis del cap no classificada a cap altre lloc

  Exclou 1: lesió de vasos sanguinis cerebrals (S06.-)
lesió de vasos sanguinis precerebrals (S15.-)

 S09.1 Lesió de múscul i tendó del cap

  Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S01.-)

  Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments del cap (S03.9)
  S09.10 Lesió no especificada de múscul i tendó del cap
   Lesió de múscul i tendó del cap NE
  S09.11 Distensió de múscul i tendó del cap
  S09.12 Laceració de múscul i tendó del cap
  S09.19 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó del cap
 S09.2 Ruptura traumàtica de timpà
  Exclou 1: ruptura traumàtica de timpà causada per lesió per ona expansiva (S09.31-)
  S09.20 Ruptura traumàtica, timpà no especificat
  S09.21 Ruptura traumàtica, timpà dret
  S09.22 Ruptura traumàtica, timpà esquerre
 S09.3 Altres tipus especificats i no especificats de lesió d'orella mitjana i interna
  Exclou 1: lesió d'orella NE (S09.91-)

  Exclou 2: lesió d'orella externa (S00.4-, S01.3-, S08.1-)
  S09.30 Lesió no especificada d'orella mitjana i interna
   S09.301 Lesió no especificada, orella mitjana i interna dretes
   S09.302 Lesió no especificada, orella mitjana i interna esquerres
   S09.309 Lesió no especificada, orella mitjana i interna no especificades
  S09.31 Lesió primària per ona expansiva d'orella
   Lesió per ona expansiva d'orella NE
   S09.311 Lesió primària per ona expansiva, orella dreta
   S09.312 Lesió primària per ona expansiva, orella esquerra
   S09.313 Lesió primària per ona expansiva, orella, bilateral
   S09.319 Lesió primària per ona expansiva, orella no especificada
  S09.39 Altres tipus especificats de lesió d'orella mitjana i interna
   Lesió secundària per ona expansiva d'orella
   S09.391 Altres tipus especificats de lesió, orella mitjana i interna dretes
   S09.392 Altres tipus especificats de lesió, orella mitjana i interna esquerres

   S09.399 Altres tipus especificats de lesió, orella mitjana i interna no
especificades
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 S09.8 Altres tipus especificats de lesió de cap
 S09.9 Lesió no especificada de cara i cap
  S09.90 Lesió no especificada de cap
   Lesió de cap NE

   
Exclou 1: lesió cerebral NE (S06.9-)

lesió de cap NE amb pèrdua de consciència (S06.9-)
lesió intracranial NE (S06.9-)

  S09.91 Lesió no especificada d'orella
   Lesió d'orella NE
  S09.92 Lesió no especificada de nas
   Lesió de nas NE
  S09.93 Lesió no especificada de cara
   Lesió de cara NE
Lesions de coll (S10-S19)
Inclou: lesions de clatell

lesions de gola
lesions de regió supraclavicular

Exclou 2: congelació (T33-T34)
cremades i corrosions (T20-T32)
efectes de cos estrany a la faringe (T17.2)
efectes de cos estrany a la laringe (T17.3)
efectes de cos estrany a la tràquea (T17.4)
efectes de cos estrany a l'esòfag (T18.1)
picada d'insecte verinós (T63.4)

S10 Lesió superficial de coll
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S10

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S10.0 Contusió de gola

  

Contusió d'esòfag cervical
Contusió de laringe
Contusió de faringe
Contusió de tràquea

 S10.1 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de gola
  S10.10 Lesions superficials no especificades de gola
  S10.11 Abrasió de gola
  S10.12 Butllofa (no tèrmica) a la gola
  S10.14 Constricció externa de part de la gola
  S10.15 Cos estrany superficial a la gola
   Estella a la gola
  S10.16 Picada d'insecte (no verinós) a la gola
  S10.17 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la gola
   Exclou 1: mossegada oberta a la gola (S11.85)
 S10.8 Lesió superficial d'altres parts especificades del coll
  S10.80 Lesió superficial no especificada d'altres parts especificades del coll
  S10.81 Abrasió d'altres parts especificades del coll
  S10.82 Butllofa (no tèrmica) en altres parts especificades del coll
  S10.83 Contusió d'altres parts especificades del coll
  S10.84 Constricció externa d'altres parts especificades del coll
  S10.85 Cos estrany superficial en altres parts especificades del coll
   Estella en altres parts especificades del coll
  S10.86 Picada d'insecte en altres parts especificades del coll

  S10.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials en altres parts especificades del
coll
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   Exclou 1: mossegada oberta en altres parts especificades del coll (S11.85)
 S10.9 Lesió superficial de part no especificada del coll
  S10.90 Lesió superficial no especificada de part no especificada del coll
  S10.91 Abrasió de part no especificada del coll
  S10.92 Butllofa (no tèrmica) a part no especificada del coll
  S10.93 Contusió de part no especificada del coll
  S10.94 Constricció externa de part no especificada del coll
  S10.95 Cos estrany superficial a part no especificada del coll
  S10.96 Picada d'insecte a part no especificada del coll
  S10.97 Altres tipus de picada i mossegada superficials a part no especificada del coll
S11 Ferida oberta al coll

 
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
infecció de ferida
lesió de medul·la espinal (S14.0, S14.1-)

 Exclou 2: fractura oberta de vèrtebra (S12.- amb setè caràcter B)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S11

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S11.0 Ferida oberta a la laringe i la tràquea
  S11.01 Ferida oberta a la laringe
   Exclou 2: ferida oberta a la corda vocal (S11.03)
   S11.011 Laceració de laringe, sense cos estrany
   S11.012 Laceració de laringe, amb cos estrany
   S11.013 Ferida punxant a la laringe, sense cos estrany
   S11.014 Ferida punxant a la laringe, amb cos estrany
   S11.015 Mossegada oberta a la laringe
    Mossegada a la laringe NE
   S11.019 Ferida oberta no especificada a la laringe
  S11.02 Ferida oberta a la tràquea

   Ferida oberta a la tràquea cervical
Ferida oberta a la tràquea NE

   Exclou 2: ferida oberta a la tràquea toràcica (S27.5-)
   S11.021 Laceració de tràquea, sense cos estrany
   S11.022 Laceració de tràquea, amb cos estrany
   S11.023 Ferida punxant a la tràquea, sense cos estrany
   S11.024 Ferida punxant a la tràquea, amb cos estrany
   S11.025 Mossegada oberta a la tràquea
    Mossegada a la tràquea NE
   S11.029 Ferida oberta no especificada a la tràquea
  S11.03 Ferida oberta a la corda vocal
   S11.031 Laceració de corda vocal, sense cos estrany
   S11.032 Laceració de corda vocal, amb cos estrany
   S11.033 Ferida punxant a la corda vocal, sense cos estrany
   S11.034 Ferida punxant a la corda vocal, amb cos estrany
   S11.035 Mossegada oberta a la corda vocal
    Mossegada a la corda vocal NE
   S11.039 Ferida oberta no especificada a la corda vocal
 S11.1 Ferida oberta a la glàndula tiroide
  S11.10 Ferida oberta no especificada a la glàndula tiroide
  S11.11 Laceració de glàndula tiroide, sense cos estrany
  S11.12 Laceració de glàndula tiroide, amb cos estrany
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  S11.13 Ferida punxant a la glàndula tiroide, sense cos estrany
  S11.14 Ferida punxant a la glàndula tiroide, amb cos estrany
  S11.15 Mossegada oberta a la glàndula tiroide
   Mossegada a la glàndula tiroide NE
 S11.2 Ferida oberta a la faringe i l'esòfag cervical
  Exclou 1: ferida oberta a l'esòfag NE (S27.8-)
  S11.20 Ferida oberta no especificada a la faringe i l'esòfag cervical
  S11.21 Laceració de faringe i esòfag cervical, sense cos estrany
  S11.22 Laceració de faringe i esòfag cervical, amb cos estrany
  S11.23 Ferida punxant a la faringe i l'esòfag cervical, sense cos estrany
  S11.24 Ferida punxant a la faringe i l'esòfag cervical, amb cos estrany
  S11.25 Mossegada oberta a la faringe i l'esòfag cervical
   Mossegada a la faringe i l'esòfag cervical NE
 S11.8 Ferida oberta en altres parts especificades del coll
  S11.80 Ferida oberta no especificada en altres parts especificades del coll
  S11.81 Laceració d'altres parts especificades del coll, sense cos estrany
  S11.82 Laceració d'altres parts especificades del coll, amb cos estrany
  S11.83 Ferida punxant en altres parts especificades del coll, sense cos estrany
  S11.84 Ferida punxant en altres parts especificades del coll, amb cos estrany
  S11.85 Mossegada oberta en altres parts especificades del coll
   Mossegada en altres parts especificades del coll NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials en altres parts especificades del coll
(S10.87)

  S11.89 Altres tipus de ferida oberta en altres parts especificades del coll
 S11.9 Ferida oberta a part no especificada del coll
  S11.90 Ferida oberta no especificada a part no especificada del coll
  S11.91 Laceració de part no especificada del coll, sense cos estrany
  S11.92 Laceració de part no especificada del coll, amb cos estrany
  S11.93 Ferida punxant a part no especificada del coll, sense cos estrany
  S11.94 Ferida punxant a part no especificada del coll, amb cos estrany
  S11.95 Mossegada oberta a part no especificada del coll
   Mossegada al coll NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al coll (S10.97)
S12 Fractura de vèrtebra cervical i altres parts del coll

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 

Inclou: fractura d'apòfisi espinosa cervical
fractura d'apòfisi transversa cervical
fractura d'arc neural cervical
fractura d'arc vertebral cervical
fractura de coll
fractura de columna cervical

 Codifiqueu
primer:

qualsevol lesió de medul·la espinal cervical associada (S14.0, S14.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S12.0-S12.6

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 S - seqüela

 S12.0 Fractura de primera vèrtebra cervical
  Atles
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  S12.00 Fractura no especificada de primera vèrtebra cervical
   S12.000 Fractura desplaçada no especificada, primera vèrtebra cervical
   S12.001 Fractura no desplaçada no especificada, primera vèrtebra cervical
  S12.01 Fractura per esclat estable de primera vèrtebra cervical
  S12.02 Fractura per esclat inestable de primera vèrtebra cervical
  S12.03 Fractura de l'arc posterior de la primera vèrtebra cervical
   S12.030 Fractura desplaçada de l'arc posterior, primera vèrtebra cervical
   S12.031 Fractura no desplaçada de l'arc posterior, primera vèrtebra cervical
  S12.04 Fractura de la massa lateral de la primera vèrtebra cervical
   S12.040 Fractura desplaçada de la massa lateral, primera vèrtebra cervical
   S12.041 Fractura no desplaçada de la massa lateral, primera vèrtebra cervical
  S12.09 Altres tipus de fractura de primera vèrtebra cervical
   S12.090 Altres tipus de fractura desplaçada, primera vèrtebra cervical
   S12.091 Altres tipus de fractura no desplaçada, primera vèrtebra cervical
 S12.1 Fractura de segona vèrtebra cervical
  Axis
  S12.10 Fractura no especificada de segona vèrtebra cervical
   S12.100 Fractura desplaçada no especificada, segona vèrtebra cervical
   S12.101 Fractura no desplaçada no especificada, segona vèrtebra cervical
  S12.11 Fractura de l'apòfisi odontoide tipus II
   S12.110 Fractura de l'apòfisi odontoide tipus II, amb desplaçament anterior
   S12.111 Fractura de l'apòfisi odontoide tipus II, amb desplaçament posterior
   S12.112 Fractura de l'apòfisi odontoide tipus II, no desplaçada
  S12.12 Altres tipus de fractura de l'apòfisi odontoide
   S12.120 Altres tipus de fractura de l'apòfisi odontoide, desplaçada
   S12.121 Altres tipus de fractura de l'apòfisi odontoide, no desplaçada
  S12.13 Espondilolistesi traumàtica no especificada de segona vèrtebra cervical

   S12.130 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, segona
vèrtebra cervical

   S12.131 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, segona
vèrtebra cervical

  S12.14 Espondilolistesi traumàtica tipus III de segona vèrtebra cervical
  S12.15 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de segona vèrtebra cervical

   S12.150 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, segona vèrtebra
cervical

   S12.151 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, segona
vèrtebra cervical

  S12.19 Altres tipus de fractura de segona vèrtebra cervical
   S12.190 Altres tipus de fractura desplaçada, segona vèrtebra cervical
   S12.191 Altres tipus de fractura no desplaçada, segona vèrtebra cervical
 S12.2 Fractura de tercera vèrtebra cervical
  S12.20 Fractura no especificada de tercera vèrtebra cervical
   S12.200 Fractura desplaçada no especificada, tercera vèrtebra cervical
   S12.201 Fractura no desplaçada no especificada, tercera vèrtebra cervical
  S12.23 Espondilolistesi traumàtica no especificada de tercera vèrtebra cervical

   S12.230 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, tercera
vèrtebra cervical

   S12.231 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, tercera
vèrtebra cervical

  S12.24 Espondilolistesi traumàtica tipus III de tercera vèrtebra cervical
  S12.25 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de tercera vèrtebra cervical

   S12.250 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, tercera vèrtebra
cervical
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   S12.251 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, tercera
vèrtebra cervical

  S12.29 Altres tipus de fractura de tercera vèrtebra cervical
   S12.290 Altres tipus de fractura desplaçada, tercera vèrtebra cervical
   S12.291 Altres tipus de fractura no desplaçada, tercera vèrtebra cervical
 S12.3 Fractura de quarta vèrtebra cervical
  S12.30 Fractura no especificada de quarta vèrtebra cervical
   S12.300 Fractura desplaçada no especificada, quarta vèrtebra cervical
   S12.301 Fractura no desplaçada no especificada, quarta vèrtebra cervical
  S12.33 Espondilolistesi traumàtica no especificada de quarta vèrtebra cervical

   S12.330 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, quarta
vèrtebra cervical

   S12.331 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, quarta
vèrtebra cervical

  S12.34 Espondilolistesi traumàtica tipus III de quarta vèrtebra cervical
  S12.35 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de quarta vèrtebra cervical

   S12.350 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, quarta vèrtebra
cervical

   S12.351 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, quarta
vèrtebra cervical

  S12.39 Altres tipus de fractura de quarta vèrtebra cervical
   S12.390 Altres tipus de fractura desplaçada, quarta vèrtebra cervical
   S12.391 Altres tipus de fractura no desplaçada, quarta vèrtebra cervical
 S12.4 Fractura de cinquena vèrtebra cervical
  S12.40 Fractura no especificada de cinquena vèrtebra cervical
   S12.400 Fractura desplaçada no especificada, cinquena vèrtebra cervical
   S12.401 Fractura no desplaçada no especificada, cinquena vèrtebra cervical
  S12.43 Espondilolistesi traumàtica no especificada de cinquena vèrtebra cervical

   S12.430 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, cinquena
vèrtebra cervical

   S12.431 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, cinquena
vèrtebra cervical

  S12.44 Espondilolistesi traumàtica tipus III de cinquena vèrtebra cervical
  S12.45 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de cinquena vèrtebra cervical

   S12.450 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, cinquena
vèrtebra cervical

   S12.451 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, cinquena
vèrtebra cervical

  S12.49 Altres tipus de fractura de cinquena vèrtebra cervical
   S12.490 Altres tipus de fractura desplaçada, cinquena vèrtebra cervical
   S12.491 Altres tipus de fractura no desplaçada, cinquena vèrtebra cervical
 S12.5 Fractura de sisena vèrtebra cervical
  S12.50 Fractura no especificada de sisena vèrtebra cervical
   S12.500 Fractura desplaçada no especificada, sisena vèrtebra cervical
   S12.501 Fractura no desplaçada no especificada, sisena vèrtebra cervical
  S12.53 Espondilolistesi traumàtica no especificada de sisena vèrtebra cervical

   S12.530 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, sisena
vèrtebra cervical

   S12.531 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, sisena
vèrtebra cervical

  S12.54 Espondilolistesi traumàtica tipus III de sisena vèrtebra cervical
  S12.55 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de sisena vèrtebra cervical

   S12.550 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, sisena vèrtebra
cervical
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   S12.551 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, sisena
vèrtebra cervical

  S12.59 Altres tipus de fractura de sisena vèrtebra cervical
   S12.590 Altres tipus de fractura desplaçada, sisena vèrtebra cervical
   S12.591 Altres tipus de fractura no desplaçada, sisena vèrtebra cervical
 S12.6 Fractura de setena vèrtebra cervical
  S12.60 Fractura no especificada de setena vèrtebra cervical
   S12.600 Fractura desplaçada no especificada, setena vèrtebra cervical
   S12.601 Fractura no desplaçada no especificada, setena vèrtebra cervical
  S12.63 Espondilolistesi traumàtica no especificada de setena vèrtebra cervical

   S12.630 Espondilolistesi traumàtica desplaçada no especificada, setena
vèrtebra cervical

   S12.631 Espondilolistesi traumàtica no desplaçada no especificada, setena
vèrtebra cervical

  S12.64 Espondilolistesi traumàtica tipus III de setena vèrtebra cervical
  S12.65 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica de setena vèrtebra cervical

   S12.650 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica desplaçada, setena vèrtebra
cervical

   S12.651 Altres tipus d'espondilolistesi traumàtica no desplaçada, setena
vèrtebra cervical

  S12.69 Altres tipus de fractura de setena vèrtebra cervical
   S12.690 Altres tipus de fractura desplaçada, setena vèrtebra cervical
   S12.691 Altres tipus de fractura no desplaçada, setena vèrtebra cervical
 S12.8 Fractura d'altres parts del coll

  

Os hioide
Laringe
Cartílag tiroide
Tràquea

  Afegiu el setè caràcter corresponent al codi S12.8

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

 S12.9 Fractura de coll no especificada

  
Fractura de coll NE
Fractura de columna cervical NE
Fractura de vèrtebra cervical NE

  Afegiu el setè caràcter corresponent al codi S12.9

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

968



S13 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments a nivell del coll

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament a nivell del coll
esquinç de cartílag, articulació o lligament a nivell del coll
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament a nivell del coll
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament a nivell del coll
laceració de cartílag, articulació o lligament a nivell del coll
ruptura traumàtica d'articulació o lligament a nivell del coll
subluxació traumàtica d'articulació o lligament a nivell del coll

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul o tendó a nivell del coll (S16.1)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S13

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S13.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral cervical
  Exclou 1: ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc intervertebral cervical NE (M50.-)
 S13.1 Subluxació i luxació de vèrtebra cervical

  
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al coll (S11.-)
lesió de medul·la espinal (S14.1-)

  Exclou 2: fractura de vèrtebres cervicals (S12.0-S12.3-)
  S13.10 Subluxació i luxació de vèrtebra cervical no especificada
   S13.100 Subluxació de vèrtebra cervical no especificada
   S13.101 Luxació de vèrtebra cervical no especificada
  S13.11 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C0/C1
   Subluxació i luxació de l'articulació atlantooccipital
   S13.110 Subluxació de vèrtebres cervicals C0/C1
   S13.111 Luxació de vèrtebres cervicals C0/C1
  S13.12 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C1/C2
   Subluxació i luxació de l'articulació atlantoaxial
   S13.120 Subluxació de vèrtebres cervicals C1/C2
   S13.121 Luxació de vèrtebres cervicals C1/C2
  S13.13 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C2/C3
   S13.130 Subluxació de vèrtebres cervicals C2/C3
   S13.131 Luxació de vèrtebres cervicals C2/C3
  S13.14 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C3/C4
   S13.140 Subluxació de vèrtebres cervicals C3/C4
   S13.141 Luxació de vèrtebres cervicals C3/C4
  S13.15 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C4/C5
   S13.150 Subluxació de vèrtebres cervicals C4/C5
   S13.151 Luxació de vèrtebres cervicals C4/C5
  S13.16 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C5/C6
   S13.160 Subluxació de vèrtebres cervicals C5/C6
   S13.161 Luxació de vèrtebres cervicals C5/C6
  S13.17 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C6/C7
   S13.170 Subluxació de vèrtebres cervicals C6/C7
   S13.171 Luxació de vèrtebres cervicals C6/C7
  S13.18 Subluxació i luxació de vèrtebres cervicals C7/D1
   S13.180 Subluxació de vèrtebres cervicals C7/D1
   S13.181 Luxació de vèrtebres cervicals C7/D1
 S13.2 Luxació d'altres parts del coll i de parts del coll no especificades
  S13.20 Luxació de parts no especificades del coll
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  S13.29 Luxació d'altres parts del coll
 S13.4 Esquinç de lligaments de la columna cervical

  

Esquinç del lligament longitudinal anterior, cervical
Esquinç de les articulacions atlantoaxials
Esquinç de les articulacions atlantooccipitals
Fuetada cervical de la columna cervical

 S13.5 Esquinç de la regió tiroidal

  
Esquinç cricoaritenoidal (articulació) (lligament)
Esquinç cricotiroidal (articulació) (lligament)
Esquinç de cartílag tiroide

 S13.8 Esquinç d'articulacions i lligaments d'altres parts del coll
 S13.9 Esquinç d'articulacions i lligaments de parts no especificades del coll
S14 Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del coll
 Nota: Codifiqueu el nivell més alt de lesió de la medul·la cervical

 

Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al coll (S11.-)
fractura de vèrtebra cervical (S12.0--S12.6.-)
paràlisi transitòria (R29.5)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S14

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S14.0 Commoció i edema de medul·la espinal cervical
 S14.1 Altres lesions i lesions no especificades de medul·la espinal cervical
  S14.10 Lesió no especificada de medul·la espinal cervical
   S14.101 Lesió no especificada, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.102 Lesió no especificada, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.103 Lesió no especificada, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.104 Lesió no especificada, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.105 Lesió no especificada, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.106 Lesió no especificada, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.107 Lesió no especificada, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
   S14.108 Lesió no especificada, nivell C8 de la medul·la espinal cervical

   S14.109 Lesió no especificada, nivell no especificat de la medul·la espinal
cervical

    Lesió de medul·la espinal cervical NE
  S14.11 Lesió completa de medul·la espinal cervical
   S14.111 Lesió completa, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.112 Lesió completa, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.113 Lesió completa, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.114 Lesió completa, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.115 Lesió completa, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.116 Lesió completa, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.117 Lesió completa, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
   S14.118 Lesió completa, nivell C8 de la medul·la espinal cervical
   S14.119 Lesió completa, nivell no especificat de la medul·la espinal cervical
  S14.12 Síndrome medul·lar central de medul·la espinal cervical
   S14.121 Síndrome medul·lar central, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.122 Síndrome medul·lar central, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.123 Síndrome medul·lar central, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.124 Síndrome medul·lar central, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.125 Síndrome medul·lar central, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.126 Síndrome medul·lar central, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.127 Síndrome medul·lar central, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
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   S14.128 Síndrome medul·lar central, nivell C8 de la medul·la espinal cervical

   S14.129 Síndrome medul·lar central, nivell no especificat de la medul·la espinal
cervical

  S14.13 Síndrome medul·lar anterior de medul·la espinal cervical
   S14.131 Síndrome medul·lar anterior, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.132 Síndrome medul·lar anterior, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.133 Síndrome medul·lar anterior, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.134 Síndrome medul·lar anterior, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.135 Síndrome medul·lar anterior, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.136 Síndrome medul·lar anterior, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.137 Síndrome medul·lar anterior, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
   S14.138 Síndrome medul·lar anterior, nivell C8 de la medul·la espinal cervical

   S14.139 Síndrome medul·lar anterior, nivell no especificat de la medul·la espinal
cervical

  S14.14 Síndrome de Brown-Séquard de medul·la espinal cervical
   S14.141 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.142 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.143 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.144 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.145 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.146 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.147 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
   S14.148 Síndrome de Brown-Séquard, nivell C8 de la medul·la espinal cervical

   S14.149 Síndrome de Brown-Séquard, nivell no especificat de la medul·la
espinal cervical

  S14.15 Altres tipus de lesió incompleta de medul·la espinal cervical

   Lesió incompleta de medul·la espinal cervical NE
Síndrome medul·lar posterior de medul·la espinal cervical

   S14.151 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C1 de la medul·la espinal cervical
   S14.152 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C2 de la medul·la espinal cervical
   S14.153 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C3 de la medul·la espinal cervical
   S14.154 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C4 de la medul·la espinal cervical
   S14.155 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C5 de la medul·la espinal cervical
   S14.156 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C6 de la medul·la espinal cervical
   S14.157 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C7 de la medul·la espinal cervical
   S14.158 Altres tipus de lesió incompleta, nivell C8 de la medul·la espinal cervical

   S14.159 Altres tipus de lesió incompleta, nivell no especificat de la medul·la
espinal cervical

 S14.2 Lesió d'arrel nerviosa de la columna cervical
 S14.3 Lesió de plexe braquial
 S14.4 Lesió de nervis perifèrics del coll
 S14.5 Lesió de nervis simpàtics cervicals
 S14.8 Lesió d'altres nervis especificats del coll
 S14.9 Lesió de nervis no especificats del coll
S15 Lesió de vasos sanguinis a nivell del coll

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S11.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S15

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 S15.0 Lesió d'artèria caròtide del coll

  Lesió d'artèria caròtide (primitiva) (externa) (interna, porció extracranial)
Lesió d'artèria caròtide NE

  Exclou 1: lesió d'artèria caròtide interna, porció intracranial (S06.8)
  S15.00 Lesió no especificada d'artèria caròtide
   S15.001 Lesió no especificada, artèria caròtide dreta
   S15.002 Lesió no especificada, artèria caròtide esquerra
   S15.009 Lesió no especificada, artèria caròtide no especificada
  S15.01 Laceració menor d'artèria caròtide

   
Transsecció incompleta d'artèria caròtide
Laceració d'artèria caròtide NE
Laceració superficial d'artèria caròtide

   S15.011 Laceració menor, artèria caròtide dreta
   S15.012 Laceració menor, artèria caròtide esquerra
   S15.019 Laceració menor, artèria caròtide no especificada
  S15.02 Laceració major d'artèria caròtide

   Transsecció completa d'artèria caròtide
Ruptura traumàtica d'artèria caròtide

   S15.021 Laceració major, artèria caròtide dreta
   S15.022 Laceració major, artèria caròtide esquerra
   S15.029 Laceració major, artèria caròtide no especificada
  S15.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria caròtide
   S15.091 Altres tipus especificats de lesió, artèria caròtide dreta
   S15.092 Altres tipus especificats de lesió, artèria caròtide esquerra
   S15.099 Altres tipus especificats de lesió, artèria caròtide no especificada
 S15.1 Lesió d'artèria vertebral
  S15.10 Lesió no especificada d'artèria vertebral
   S15.101 Lesió no especificada, artèria vertebral dreta
   S15.102 Lesió no especificada, artèria vertebral esquerra
   S15.109 Lesió no especificada, artèria vertebral no especificada
  S15.11 Laceració menor d'artèria vertebral

   
Transsecció incompleta d'artèria vertebral
Laceració d'artèria vertebral NE
Laceració superficial d'artèria vertebral

   S15.111 Laceració menor, artèria vertebral dreta
   S15.112 Laceració menor, artèria vertebral esquerra
   S15.119 Laceració menor, artèria vertebral no especificada
  S15.12 Laceració major d'artèria vertebral

   Transsecció completa d'artèria vertebral
Ruptura traumàtica d'artèria vertebral

   S15.121 Laceració major, artèria vertebral dreta
   S15.122 Laceració major, artèria vertebral esquerra
   S15.129 Laceració major, artèria vertebral no especificada
  S15.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèria vertebral
   S15.191 Altres tipus especificats de lesió, artèria vertebral dreta
   S15.192 Altres tipus especificats de lesió, artèria vertebral esquerra
   S15.199 Altres tipus especificats de lesió, artèria vertebral no especificada
 S15.2 Lesió de vena jugular externa
  S15.20 Lesió no especificada de vena jugular externa
   S15.201 Lesió no especificada, vena jugular externa dreta
   S15.202 Lesió no especificada, vena jugular externa esquerra
   S15.209 Lesió no especificada, vena jugular externa no especificada
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  S15.21 Laceració menor de vena jugular externa

   
Transsecció incompleta de vena jugular externa
Laceració de vena jugular externa NE
Laceració superficial de vena jugular externa

   S15.211 Laceració menor, vena jugular externa dreta
   S15.212 Laceració menor, vena jugular externa esquerra
   S15.219 Laceració menor, vena jugular externa no especificada
  S15.22 Laceració major de vena jugular externa

   Transsecció completa de vena jugular externa
Ruptura traumàtica de vena jugular externa

   S15.221 Laceració major, vena jugular externa dreta
   S15.222 Laceració major, vena jugular externa esquerra
   S15.229 Laceració major, vena jugular externa no especificada
  S15.29 Altres tipus especificats de lesió de vena jugular externa
   S15.291 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular externa dreta
   S15.292 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular externa esquerra
   S15.299 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular externa no especificada
 S15.3 Lesió de vena jugular interna
  S15.30 Lesió no especificada de vena jugular interna
   S15.301 Lesió no especificada, vena jugular interna dreta
   S15.302 Lesió no especificada, vena jugular interna esquerra
   S15.309 Lesió no especificada, vena jugular interna no especificada
  S15.31 Laceració menor de vena jugular interna

   
Transsecció incompleta de vena jugular interna
Laceració de vena jugular interna NE
Laceració superficial de vena jugular interna

   S15.311 Laceració menor, vena jugular interna dreta
   S15.312 Laceració menor, vena jugular interna esquerra
   S15.319 Laceració menor, vena jugular interna no especificada
  S15.32 Laceració major de vena jugular interna

   Transsecció completa de vena jugular interna
Ruptura traumàtica de vena jugular interna

   S15.321 Laceració major, vena jugular interna dreta
   S15.322 Laceració major, vena jugular interna esquerra
   S15.329 Laceració major, vena jugular interna no especificada
  S15.39 Altres tipus especificats de lesió de vena jugular interna
   S15.391 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular interna dreta
   S15.392 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular interna esquerra
   S15.399 Altres tipus especificats de lesió, vena jugular interna no especificada
 S15.8 Lesió d'altres vasos sanguinis especificats a nivell del coll
 S15.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell del coll
S16 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del coll

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S11.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulació o lligament a nivell del coll (S13.9)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S16

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S16.1 Distensió de múscul, fàscia i tendó a nivell del coll
 S16.2 Laceració de múscul, fàscia i tendó a nivell del coll
 S16.8 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del coll
 S16.9 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó a nivell del coll
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S17 Lesió per esclafament de coll

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades, com ara:
ferida oberta al coll (S11.-)
fractura vertebral (S12.0--S12.3-)
lesió de medul·la espinal (S14.0, S14.1-)
lesió de vasos sanguinis (S15.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S17

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S17.0 Lesió per esclafament, laringe i tràquea
 S17.8 Lesió per esclafament, altres parts especificades del coll
 S17.9 Lesió per esclafament, part no especificada del coll
S19 Altres tipus especificats i no especificats de lesió de coll
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S19

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S19.8 Altres tipus especificats de lesió de coll
  S19.80 Altres tipus especificats de lesió, part no especificada del coll
  S19.81 Altres tipus especificats de lesió, laringe
  S19.82 Altres tipus especificats de lesió, tràquea cervical
   Exclou 2: altres tipus especificats de lesió de tràquea toràcica (S27.5-)
  S19.83 Altres tipus especificats de lesió, corda vocal
  S19.84 Altres tipus especificats de lesió, glàndula tiroide
  S19.85 Altres tipus especificats de lesió, faringe i esòfag cervical
  S19.89 Altres tipus especificats de lesió, altres parts especificades del coll
 S19.9 Lesió no especificada de coll
Lesions de tòrax (S20-S29)
Inclou: lesions de mama

lesions de regió interescapular
lesions de tòrax (paret toràcica)

Exclou 2: congelació (T33-T34)
cremades i corrosions (T20-T32)
efectes de cos estrany a la tràquea (T17.4)
efectes de cos estrany a l'esòfag (T18.1)
efectes de cos estrany al bronqui (T17.5)
efectes de cos estrany al pulmó (T17.8)
lesions d'aixella
lesions de clavícula
lesions de regió escapular
lesions d'espatlla
picada d'insecte verinós (T63.4)

S20 Lesió superficial de tòrax
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S20

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S20.0 Contusió de mama
  S20.00 Contusió, mama no especificada
  S20.01 Contusió, mama dreta
  S20.02 Contusió, mama esquerra
 S20.1 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de mama
  S20.10 Lesions superficials no especificades de mama
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   S20.101 Lesions superficials no especificades, mama dreta
   S20.102 Lesions superficials no especificades, mama esquerra
   S20.109 Lesions superficials no especificades, mama no especificada
  S20.11 Abrasió de mama
   S20.111 Abrasió, mama dreta
   S20.112 Abrasió, mama esquerra
   S20.119 Abrasió, mama no especificada
  S20.12 Butllofa (no tèrmica) a la mama
   S20.121 Butllofa (no tèrmica), mama dreta
   S20.122 Butllofa (no tèrmica), mama esquerra
   S20.129 Butllofa (no tèrmica), mama no especificada
  S20.14 Constricció externa de part de la mama
   S20.141 Constricció externa, part de la mama dreta
   S20.142 Constricció externa, part de la mama esquerra
   S20.149 Constricció externa, part de mama no especificada
  S20.15 Cos estrany superficial a la mama
   Estella a la mama
   S20.151 Cos estrany superficial, mama dreta
   S20.152 Cos estrany superficial, mama esquerra
   S20.159 Cos estrany superficial, mama no especificada
  S20.16 Picada d'insecte (no verinós) a la mama
   S20.161 Picada d'insecte (no verinós), mama dreta
   S20.162 Picada d'insecte (no verinós), mama esquerra
   S20.169 Picada d'insecte (no verinós), mama no especificada
  S20.17 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la mama
   Exclou 1: mossegada oberta a la mama (S21.05-)
   S20.171 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mama dreta
   S20.172 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mama esquerra
   S20.179 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mama no especificada
 S20.2 Contusió de tòrax
  S20.20 Contusió de tòrax no especificada
  S20.21 Contusió de paret toràcica anterior
   S20.211 Contusió, paret toràcica anterior dreta
   S20.212 Contusió, paret toràcica anterior esquerra
   S20.213 Contusió, paret toràcica anterior, bilateral
   S20.214 Contusió, paret toràcica anterior, mitjana
   S20.219 Contusió, paret toràcica anterior no especificada
  S20.22 Contusió de paret toràcica posterior
   S20.221 Contusió, paret toràcica posterior dreta
   S20.222 Contusió, paret toràcica posterior esquerra
   S20.223 Contusió, paret toràcica posterior, bilateral
   S20.224 Contusió, paret toràcica posterior, mitjana
   S20.229 Contusió, paret toràcica posterior no especificada
 S20.3 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de paret toràcica anterior
  S20.30 Lesions superficials no especificades de paret toràcica anterior
   S20.301 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior dreta
   S20.302 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior esquerra
   S20.303 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior, bilateral
   S20.304 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior, mitjana

   S20.309 Lesions superficials no especificades, paret toràcica anterior no
especificada

  S20.31 Abrasió de paret toràcica anterior
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   S20.311 Abrasió, paret toràcica anterior dreta
   S20.312 Abrasió, paret toràcica anterior esquerra
   S20.313 Abrasió, paret toràcica anterior, bilateral
   S20.314 Abrasió, paret toràcica anterior, mitjana
   S20.319 Abrasió, paret toràcica anterior no especificada
  S20.32 Butllofa (no tèrmica) a la paret toràcica anterior
   S20.321 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior dreta
   S20.322 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior esquerra
   S20.323 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior, bilateral
   S20.324 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior, mitjana
   S20.329 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica anterior no especificada
  S20.34 Constricció externa de paret toràcica anterior
   S20.341 Constricció externa, paret toràcica anterior dreta
   S20.342 Constricció externa, paret toràcica anterior esquerra
   S20.343 Constricció externa, paret toràcica anterior, bilateral
   S20.344 Constricció externa, paret toràcica anterior, mitjana
   S20.349 Constricció externa, paret toràcica anterior no especificada
  S20.35 Cos estrany superficial a la paret toràcica anterior
   Estella a la paret toràcica anterior
   S20.351 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior dreta
   S20.352 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior esquerra
   S20.353 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior, bilateral
   S20.354 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior, mitjana
   S20.359 Cos estrany superficial, paret toràcica anterior no especificada
  S20.36 Picada d'insecte (no verinós) a la paret toràcica anterior
   S20.361 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior dreta
   S20.362 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior esquerra
   S20.363 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior, bilateral
   S20.364 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior, mitjana
   S20.369 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica anterior no especificada
  S20.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la paret toràcica anterior
   Exclou 1: mossegada oberta a la paret toràcica anterior (S21.14)

   S20.371 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica anterior
dreta

   S20.372 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica anterior
esquerra

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

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

   S20.379 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica anterior
no especificada

 S20.4 Altres lesions superficials i lesions superficials no especificades de paret toràcica posterior
  S20.40 Lesions superficials no especificades de paret toràcica posterior
   S20.401 Lesions superficials no especificades, paret toràcica posterior dreta

   S20.402 Lesions superficials no especificades, paret toràcica posterior
esquerra

   S20.409 Lesions superficials no especificades, paret toràcica posterior no
especificada

  S20.41 Abrasió de paret toràcica posterior
   S20.411 Abrasió, paret toràcica posterior dreta
   S20.412 Abrasió, paret toràcica posterior esquerra
   S20.419 Abrasió, paret toràcica posterior no especificada
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  S20.42 Butllofa (no tèrmica) a la paret toràcica posterior
   S20.421 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica posterior dreta
   S20.422 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica posterior esquerra
   S20.429 Butllofa (no tèrmica), paret toràcica posterior no especificada
  S20.44 Constricció externa de paret toràcica posterior
   S20.441 Constricció externa, paret toràcica posterior dreta
   S20.442 Constricció externa, paret toràcica posterior esquerra
   S20.449 Constricció externa, paret toràcica posterior no especificada
  S20.45 Cos estrany superficial a la paret toràcica posterior
   Estella a la paret toràcica posterior
   S20.451 Cos estrany superficial, paret toràcica posterior dreta
   S20.452 Cos estrany superficial, paret toràcica posterior esquerra
   S20.459 Cos estrany superficial, paret toràcica posterior no especificada
  S20.46 Picada d'insecte (no verinós) a la paret toràcica posterior
   S20.461 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica posterior dreta
   S20.462 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica posterior esquerra
   S20.469 Picada d'insecte (no verinós), paret toràcica posterior no especificada
  S20.47 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la paret toràcica posterior
   Exclou 1: mossegada oberta a la paret toràcica posterior (S21.24)

   S20.471 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica
posterior dreta

   S20.472 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica
posterior esquerra

   S20.479 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret toràcica
posterior no especificada

 S20.9 Lesió superficial de parts no especificades del tòrax
  Exclou 1: contusió de tòrax NE (S20.20)
  S20.90 Lesió superficial no especificada de parts no especificades del tòrax
   Lesió superficial de paret toràcica NE
  S20.91 Abrasió de parts no especificades del tòrax
  S20.92 Butllofa (no tèrmica) en parts no especificades del tòrax
  S20.94 Constricció externa de parts no especificades del tòrax
  S20.95 Cos estrany superficial en parts no especificades del tòrax
   Estella al tòrax NE
  S20.96 Picada d'insecte (no verinós) en parts no especificades del tòrax
  S20.97 Altres tipus de picada i mossegada superficials en parts no especificades del tòrax
   Exclou 1: mossegada oberta al tòrax NE (S21.95)
S21 Ferida oberta al tòrax

 

Codifiqueu
també:

qualsevol lesió associada, com ara:
fractura de costella (S22.3-, S22.4-)
hemopneumotòrax traumàtic (S27.3)
hemotòrax traumàtic (S27.1)
infecció de ferida
lesió de cor (S26.-)
lesió de medul·la espinal (S24.0-, S24.1-)
lesió d'òrgans intratoràcics (S27.-)
pneumotòrax traumàtic (S27.0)

 Exclou 1: amputació traumàtica (parcial) de tòrax (S28.1)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S21

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S21.0 Ferida oberta a la mama
  S21.00 Ferida oberta no especificada a la mama
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   S21.001 Ferida oberta no especificada, mama dreta
   S21.002 Ferida oberta no especificada, mama esquerra
   S21.009 Ferida oberta no especificada, mama no especificada
  S21.01 Laceració de mama sense cos estrany
   S21.011 Laceració sense cos estrany, mama dreta
   S21.012 Laceració sense cos estrany, mama esquerra
   S21.019 Laceració sense cos estrany, mama no especificada
  S21.02 Laceració de mama amb cos estrany
   S21.021 Laceració amb cos estrany, mama dreta
   S21.022 Laceració amb cos estrany, mama esquerra
   S21.029 Laceració amb cos estrany, mama no especificada
  S21.03 Ferida punxant a la mama sense cos estrany
   S21.031 Ferida punxant sense cos estrany, mama dreta
   S21.032 Ferida punxant sense cos estrany, mama esquerra
   S21.039 Ferida punxant sense cos estrany, mama no especificada
  S21.04 Ferida punxant a la mama amb cos estrany
   S21.041 Ferida punxant amb cos estrany, mama dreta
   S21.042 Ferida punxant amb cos estrany, mama esquerra
   S21.049 Ferida punxant amb cos estrany, mama no especificada
  S21.05 Mossegada oberta a la mama
   Mossegada a la mama NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la mama (S20.17)
   S21.051 Mossegada oberta, mama dreta
   S21.052 Mossegada oberta, mama esquerra
   S21.059 Mossegada oberta, mama no especificada
 S21.1 Ferida oberta a la paret toràcica anterior sense penetració a la cavitat toràcica
  Ferida oberta al tòrax sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.10 Ferida oberta no especificada a la paret toràcica anterior sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.101 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.102 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.109 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.11 Laceració de paret toràcica anterior sense cos estrany sense penetració a la cavitat
toràcica

   S21.111 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.112 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.119 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.12 Laceració de paret toràcica anterior amb cos estrany sense penetració a la cavitat
toràcica

   S21.121 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.122 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.129 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.13 Ferida punxant a la paret toràcica anterior sense cos estrany sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.131 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica
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   S21.132 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior esquerra,
sense penetració a la cavitat toràcica

   S21.139 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior no
especificada, sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.14 Ferida punxant a la paret toràcica anterior amb cos estrany sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.141 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.142 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior esquerra,
sense penetració a la cavitat toràcica

   S21.149 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior no
especificada, sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.15 Mossegada oberta a la paret toràcica anterior sense penetració a la cavitat toràcica
   Mossegada a la paret toràcica anterior NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret toràcica (S20.37)

   S21.151 Mossegada oberta, paret toràcica anterior dreta, sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.152 Mossegada oberta, paret toràcica anterior esquerra, sense penetració a
la cavitat toràcica

   S21.159 Mossegada oberta, paret toràcica anterior no especificada, sense
penetració a la cavitat toràcica

 S21.2 Ferida oberta a la paret toràcica posterior sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.20 Ferida oberta no especificada a la paret toràcica posterior sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.201 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.202 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.209 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.21 Laceració de paret toràcica posterior sense cos estrany sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.211 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.212 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.219 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.22 Laceració de paret toràcica posterior amb cos estrany sense penetració a la cavitat
toràcica

   S21.221 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.222 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior esquerra, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.229 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior no especificada,
sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.23 Ferida punxant a la paret toràcica posterior sense cos estrany sense penetració a
la cavitat toràcica

   S21.231 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica

   S21.232 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior esquerra,
sense penetració a la cavitat toràcica

   S21.239 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior no
especificada, sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.24 Ferida punxant a la paret toràcica posterior amb cos estrany sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.241 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior dreta, sense
penetració a la cavitat toràcica
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   S21.242 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior esquerra,
sense penetració a la cavitat toràcica

   S21.249 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior no
especificada, sense penetració a la cavitat toràcica

  S21.25 Mossegada oberta a la paret toràcica posterior sense penetració a la cavitat
toràcica

   Mossegada a la paret toràcica posterior NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret toràcica posterior (S20.47)

   S21.251 Mossegada oberta, paret toràcica posterior dreta, sense penetració a la
cavitat toràcica

   S21.252 Mossegada oberta, paret toràcica posterior esquerra, sense penetració
a la cavitat toràcica

   S21.259 Mossegada oberta, paret toràcica posterior no especificada, sense
penetració a la cavitat toràcica

 S21.3 Ferida oberta a la paret toràcica anterior amb penetració a la cavitat toràcica
  Ferida oberta al tòrax amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.30 Ferida oberta no especificada a la paret toràcica anterior amb penetració a la cavitat
toràcica

   S21.301 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.302 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.309 Ferida oberta no especificada, paret toràcica anterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.31 Laceració de paret toràcica anterior sense cos estrany amb penetració a la cavitat
toràcica

   S21.311 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.312 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.319 Laceració sense cos estrany, paret toràcica anterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.32 Laceració de paret toràcica anterior amb cos estrany amb penetració a la cavitat
toràcica

   S21.321 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.322 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.329 Laceració amb cos estrany, paret toràcica anterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.33 Ferida punxant a la paret toràcica anterior sense cos estrany amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.331 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.332 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior esquerra,
amb penetració a la cavitat toràcica

   S21.339 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica anterior no
especificada, amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.34 Ferida punxant a la paret toràcica anterior amb cos estrany amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.341 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.342 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.349 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica anterior no
especificada, amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.35 Mossegada oberta a la paret toràcica anterior amb penetració a la cavitat toràcica
   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret toràcica (S20.37)
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   S21.351 Mossegada oberta, paret toràcica anterior dreta, amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.352 Mossegada oberta, paret toràcica anterior esquerra, amb penetració a
la cavitat toràcica

   S21.359 Mossegada oberta, paret toràcica anterior no especificada, amb
penetració a la cavitat toràcica

 S21.4 Ferida oberta a la paret toràcica posterior amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.40 Ferida oberta no especificada a la paret toràcica posterior amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.401 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.402 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.409 Ferida oberta no especificada, paret toràcica posterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.41 Laceració de paret toràcica posterior sense cos estrany amb penetració a la cavitat
toràcica

   S21.411 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.412 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.419 Laceració sense cos estrany, paret toràcica posterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.42 Laceració de paret toràcica posterior amb cos estrany amb penetració a la cavitat
toràcica

   S21.421 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.422 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior esquerra, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.429 Laceració amb cos estrany, paret toràcica posterior no especificada,
amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.43 Ferida punxant a la paret toràcica posterior sense cos estrany amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.431 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.432 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior esquerra,
amb penetració a la cavitat toràcica

   S21.439 Ferida punxant sense cos estrany, paret toràcica posterior no
especificada, amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.44 Ferida punxant a la paret toràcica posterior amb cos estrany amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.441 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior dreta, amb
penetració a la cavitat toràcica

   S21.442 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior esquerra,
amb penetració a la cavitat toràcica

   S21.449 Ferida punxant amb cos estrany, paret toràcica posterior no
especificada, amb penetració a la cavitat toràcica

  S21.45 Mossegada oberta a la paret toràcica posterior amb penetració a la cavitat toràcica
   Mossegada a la paret toràcica posterior NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret toràcica posterior (S20.47)

   S21.451 Mossegada oberta, paret toràcica posterior dreta, amb penetració a la
cavitat toràcica

   S21.452 Mossegada oberta, paret toràcica posterior esquerra, amb penetració a
la cavitat toràcica

   S21.459 Mossegada oberta, paret toràcica posterior no especificada, amb
penetració a la cavitat toràcica

 S21.9 Ferida oberta a part no especificada del tòrax
  Ferida oberta a la paret toràcica NE
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  S21.90 Ferida oberta no especificada a part no especificada del tòrax
  S21.91 Laceració de part no especificada del tòrax, sense cos estrany
  S21.92 Laceració de part no especificada del tòrax, amb cos estrany
  S21.93 Ferida punxant a part no especificada del tòrax, sense cos estrany
  S21.94 Ferida punxant a part no especificada del tòrax, amb cos estrany
  S21.95 Mossegada oberta a part no especificada del tòrax
   Exclou 1: picada i mossegada superficials al tòrax (S20.97)
S22 Fractura de costella, estern i columna dorsal

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 

Inclou: fractura d'apòfisi espinosa dorsal
fractura d'apòfisi transversa dorsal
fractura d'arc neural dorsal
fractura d'arc vertebral dorsal
fractura de vèrtebra dorsal

 
Codifiqueu
primer:

qualsevol associació amb:
lesió de medul·la espinal (S24.0-, S24.1-)
lesió d'òrgan intratoràcic (S27.-)

 Exclou 1: transsecció de tòrax (S28.1)

 Exclou 2: fractura de clavícula (S42.0-)
fractura d'escàpula (S42.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S22

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 S - seqüela

 S22.0 Fractura de vèrtebra dorsal
  S22.00 Fractura de vèrtebra dorsal no especificada
   S22.000 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra dorsal no especificada
   S22.001 Fractura per esclat estable, vèrtebra dorsal no especificada
   S22.002 Fractura per esclat inestable, vèrtebra dorsal no especificada
   S22.008 Altres tipus de fractura, vèrtebra dorsal no especificada
   S22.009 Fractura no especificada, vèrtebra dorsal no especificada
  S22.01 Fractura de primera vèrtebra dorsal
   S22.010 Fractura cuneïforme per compressió, primera vèrtebra dorsal
   S22.011 Fractura per esclat estable, primera vèrtebra dorsal
   S22.012 Fractura per esclat inestable, primera vèrtebra dorsal
   S22.018 Altres tipus de fractura, primera vèrtebra dorsal
   S22.019 Fractura no especificada, primera vèrtebra dorsal
  S22.02 Fractura de segona vèrtebra dorsal
   S22.020 Fractura cuneïforme per compressió, segona vèrtebra dorsal
   S22.021 Fractura per esclat estable, segona vèrtebra dorsal
   S22.022 Fractura per esclat inestable, segona vèrtebra dorsal
   S22.028 Altres tipus de fractura, segona vèrtebra dorsal
   S22.029 Fractura no especificada, segona vèrtebra dorsal
  S22.03 Fractura de tercera vèrtebra dorsal
   S22.030 Fractura cuneïforme per compressió, tercera vèrtebra dorsal
   S22.031 Fractura per esclat estable, tercera vèrtebra dorsal
   S22.032 Fractura per esclat inestable, tercera vèrtebra dorsal
   S22.038 Altres tipus de fractura, tercera vèrtebra dorsal

982



   S22.039 Fractura no especificada, tercera vèrtebra dorsal
  S22.04 Fractura de quarta vèrtebra dorsal
   S22.040 Fractura cuneïforme per compressió, quarta vèrtebra dorsal
   S22.041 Fractura per esclat estable, quarta vèrtebra dorsal
   S22.042 Fractura per esclat inestable, quarta vèrtebra dorsal
   S22.048 Altres tipus de fractura, quarta vèrtebra dorsal
   S22.049 Fractura no especificada, quarta vèrtebra dorsal
  S22.05 Fractura de vèrtebra D5-D6
   S22.050 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra D5-D6
   S22.051 Fractura per esclat estable, vèrtebra D5-D6
   S22.052 Fractura per esclat inestable, vèrtebra D5-D6
   S22.058 Altres tipus de fractura, vèrtebra D5-D6
   S22.059 Fractura no especificada, vèrtebra D5-D6
  S22.06 Fractura de vèrtebra D7-D8
   S22.060 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra D7-D8
   S22.061 Fractura per esclat estable, vèrtebra D7-D8
   S22.062 Fractura per esclat inestable, vèrtebra D7-D8
   S22.068 Altres tipus de fractura, vèrtebra D7-D8
   S22.069 Fractura no especificada, vèrtebra D7-D8
  S22.07 Fractura de vèrtebra D9-D10
   S22.070 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra D9-D10
   S22.071 Fractura per esclat estable, vèrtebra D9-D10
   S22.072 Fractura per esclat inestable, vèrtebra D9-D10
   S22.078 Altres tipus de fractura, vèrtebra D9-D10
   S22.079 Fractura no especificada, vèrtebra D9-D10
  S22.08 Fractura de vèrtebra D11-D12
   S22.080 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra D11-D12
   S22.081 Fractura per esclat estable, vèrtebra D11-D12
   S22.082 Fractura per esclat inestable, vèrtebra D11-D12
   S22.088 Altres tipus de fractura, vèrtebra D11-D12
   S22.089 Fractura no especificada, vèrtebra D11-D12
 S22.2 Fractura d'estern
  S22.20 Fractura no especificada d'estern
  S22.21 Fractura de manubri
  S22.22 Fractura del cos de l'estern
  S22.23 Dissociació de manubri de l'estern
  S22.24 Fractura d'apèndix xifoide
 S22.3 Fractura d'una costella
  S22.31 Fractura d'una costella, costat dret
  S22.32 Fractura d'una costella, costat esquerre
  S22.39 Fractura d'una costella, costat no especificat
 S22.4 Fractures múltiples de costelles
  Fractura de dues o més costelles

  Exclou 1: mobilitat paradoxal del tòrax (S22.5-)
  S22.41 Fractures múltiples de costelles, costat dret
  S22.42 Fractures múltiples de costelles, costat esquerre
  S22.43 Fractures múltiples de costelles, bilateral
  S22.49 Fractures múltiples de costelles, costat no especificat
 S22.5 Mobilitat paradoxal del tòrax
 S22.9 Fractura de part no especificada del tòrax ossi
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S23 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del tòrax

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament del tòrax
esquinç de cartílag, articulació o lligament del tòrax
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del tòrax
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del tòrax
laceració de cartílag, articulació o lligament a nivell del tòrax
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del tòrax
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del tòrax

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul o tendó del tòrax (S29.01-)
luxació i esquinç de l'articulació esternoclavicular (S43.2, S43.6)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S23

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S23.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral dorsal

  Exclou 1: ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc intervertebral dorsal NE (M51.- amb
cinquè caràcter 4)

 S23.1 Subluxació i luxació de vèrtebra dorsal

  
Codifiqueu
també:

ferida oberta al tòrax (S21.-)
lesió de medul·la espinal (S24.0-, S24.1-)
qualsevol associació amb

  Exclou 2: fractura de vèrtebres dorsals (S22.0-)
  S23.10 Subluxació i luxació de vèrtebra dorsal no especificada
   S23.100 Subluxació de vèrtebra dorsal no especificada
   S23.101 Luxació de vèrtebra dorsal no especificada
  S23.11 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D1/D2
   S23.110 Subluxació de vèrtebres dorsals D1/D2
   S23.111 Luxació de vèrtebres dorsals D1/D2
  S23.12 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D2/D3-D3/D4
   S23.120 Subluxació de vèrtebres dorsals D2/D3
   S23.121 Luxació de vèrtebres dorsals D2/D3
   S23.122 Subluxació de vèrtebres dorsals D3/D4
   S23.123 Luxació de vèrtebres dorsals D3/D4
  S23.13 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D4/D5-D5/D6
   S23.130 Subluxació de vèrtebres dorsals D4/D5
   S23.131 Luxació de vèrtebres dorsals D4/D5
   S23.132 Subluxació de vèrtebres dorsals D5/D6
   S23.133 Luxació de vèrtebres dorsals D5/D6
  S23.14 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D6/D7-D7/D8
   S23.140 Subluxació de vèrtebres dorsals D6/D7
   S23.141 Luxació de vèrtebres dorsals D6/D7
   S23.142 Subluxació de vèrtebres dorsals D7/D8
   S23.143 Luxació de vèrtebres dorsals D7/D8
  S23.15 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D8/D9-D9/D10
   S23.150 Subluxació de vèrtebres dorsals D8/D9
   S23.151 Luxació de vèrtebres dorsals D8/D9
   S23.152 Subluxació de vèrtebres dorsals D9/D10
   S23.153 Luxació de vèrtebres dorsals D9/D10
  S23.16 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D10/D11-D11/D12
   S23.160 Subluxació de vèrtebres dorsals D10/D11
   S23.161 Luxació de vèrtebres dorsals D10/D11
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   S23.162 Subluxació de vèrtebres dorsals D11/D12
   S23.163 Luxació de vèrtebres dorsals D11/D12
  S23.17 Subluxació i luxació de vèrtebres dorsals D12/L1
   S23.170 Subluxació de vèrtebres dorsals D12/L1
   S23.171 Luxació de vèrtebres dorsals D12/L1
 S23.2 Luxació d'altres parts del tòrax i de parts del tòrax no especificades
  S23.20 Luxació, part no especificada del tòrax
  S23.29 Luxació, altres parts del tòrax
 S23.3 Esquinç de lligaments de la columna dorsal
 S23.4 Esquinç de costelles i estern
  S23.41 Esquinç de costelles
  S23.42 Esquinç d'estern
   S23.420 Esquinç esternoclavicular (articulació) (lligament)
   S23.421 Esquinç de l'articulació condroesternal
   S23.428 Altres tipus d'esquinç d'estern
   S23.429 Esquinç no especificat d'estern
 S23.8 Esquinç d'altres parts especificades del tòrax
 S23.9 Esquinç de parts no especificades del tòrax
S24 Lesió de nervis i medul·la espinal a nivell del tòrax

 
Nota: Codifiqueu el nivell més alt de lesió de la medul·la espinal dorsal.

Les lesions de medul·la espinal (S24.0 i S24.1) no fan referència al nivell de la lesió vertebral sinó
al nivell de la medul·la, i poden afectar arrels nervioses del nivell indicat o de nivells inferiors.

 

Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al tòrax (S21.-)
fractura de vèrtebra dorsal (S22.0-)
paràlisi transitòria (R29.5)

 Exclou 2: lesió de plexe braquial (S14.3)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S24

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S24.0 Commoció i edema de medul·la espinal dorsal
 S24.1 Altres lesions i lesions no especificades de medul·la espinal dorsal
  S24.10 Lesió no especificada de medul·la espinal dorsal
   S24.101 Lesió no especificada, nivell D1 de la medul·la espinal dorsal
   S24.102 Lesió no especificada, nivell D2-D6 de la medul·la espinal dorsal
   S24.103 Lesió no especificada, nivell D7-D10 de la medul·la espinal dorsal
   S24.104 Lesió no especificada, nivell D11-D12 de la medul·la espinal dorsal

   S24.109 Lesió no especificada, nivell no especificat de la medul·la espinal
dorsal

    Lesió de medul·la espinal dorsal NE
  S24.11 Lesió completa de medul·la espinal dorsal
   S24.111 Lesió completa, nivell D1 de la medul·la espinal dorsal
   S24.112 Lesió completa, nivell D2-D6 de la medul·la espinal dorsal
   S24.113 Lesió completa, nivell D7-D10 de la medul·la espinal dorsal
   S24.114 Lesió completa, nivell D11-D12 de la medul·la espinal dorsal
   S24.119 Lesió completa, nivell no especificat de la medul·la espinal dorsal
  S24.13 Síndrome medul·lar anterior de medul·la espinal dorsal
   S24.131 Síndrome medul·lar anterior, nivell D1 de la medul·la espinal dorsal
   S24.132 Síndrome medul·lar anterior, nivell D2-D6 de la medul·la espinal dorsal
   S24.133 Síndrome medul·lar anterior, nivell D7-D10 de la medul·la espinal dorsal

   S24.134 Síndrome medul·lar anterior, nivell D11-D12 de la medul·la espinal
dorsal
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   S24.139 Síndrome medul·lar anterior, nivell no especificat de la medul·la espinal
dorsal

  S24.14 Síndrome de Brown-Séquard de medul·la espinal dorsal
   S24.141 Síndrome de Brown-Séquard, nivell D1 de la medul·la espinal dorsal
   S24.142 Síndrome de Brown-Séquard, nivell D2-D6 de la medul·la espinal dorsal

   S24.143 Síndrome de Brown-Séquard, nivell D7-D10 de la medul·la espinal
dorsal

   S24.144 Síndrome medul·lar anterior, nivell D11-D12 de la medul·la espinal
dorsal

   S24.149 Síndrome medul·lar anterior, nivell no especificat de la medul·la espinal
dorsal

  S24.15 Altres tipus de lesió incompleta de medul·la espinal dorsal

   Lesió incompleta de medul·la espinal dorsal NE
Síndrome medul·lar posterior de medul·la espinal dorsal

   S24.151 Altres tipus de lesió incompleta, nivell D1 de la medul·la espinal dorsal

   S24.152 Altres tipus de lesió incompleta, nivell D2-D6 de la medul·la espinal
dorsal

   S24.153 Altres tipus de lesió incompleta, nivell D7-D10 de la medul·la espinal
dorsal

   S24.154 Altres tipus de lesió incompleta, nivell D11-D12 de la medul·la espinal
dorsal

   S24.159 Altres tipus de lesió incompleta, nivell no especificat de la medul·la
espinal dorsal

 S24.2 Lesió d'arrel nerviosa de la columna dorsal
 S24.3 Lesió de nervis perifèrics del tòrax
 S24.4 Lesió del sistema nerviós simpàtic toràcic

  

Lesió de plexe cardíac
Lesió de plexe esofàgic
Lesió de plexe pulmonar
Lesió de gangli estrellat
Lesió de gangli simpàtic toràcic

 S24.8 Lesió d'altres nervis especificats del tòrax
 S24.9 Lesió de nervi no especificat del tòrax
S25 Lesió de vasos sanguinis del tòrax

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S21.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S25

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S25.0 Lesió d'aorta toràcica
  Lesió d'aorta NE
  S25.00 Lesió no especificada d'aorta toràcica
  S25.01 Laceració menor d'aorta toràcica

   
Transsecció incompleta d'aorta toràcica
Laceració d'aorta toràcica NE
Laceració superficial d'aorta toràcica

  S25.02 Laceració major d'aorta toràcica

   Transsecció completa d'aorta toràcica
Ruptura traumàtica d'aorta toràcica

  S25.09 Altres tipus especificats de lesió d'aorta toràcica
 S25.1 Lesió d'artèries subclàvia o innominada
  S25.10 Lesió no especificada d'artèries subclàvia o innominada
   S25.101 Lesió no especificada, artèries subclàvia o innominada dretes
   S25.102 Lesió no especificada, artèries subclàvia o innominada esquerres
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   S25.109 Lesió no especificada, artèries subclàvia o innominada no
especificades

  S25.11 Laceració menor d'artèries subclàvia o innominada

   
Transsecció incompleta d'artèries subclàvia o innominada
Laceració d'artèries subclàvia o innominada NE
Laceració superficial d'artèries subclàvia o innominada

   S25.111 Laceració menor, artèries subclàvia o innominada dretes
   S25.112 Laceració menor, artèries subclàvia o innominada esquerres
   S25.119 Laceració menor, artèries subclàvia o innominada no especificades
  S25.12 Laceració major d'artèries subclàvia o innominada

   Transsecció completa d'artèries subclàvia o innominada
Ruptura traumàtica d'artèries subclàvia o innominada

   S25.121 Laceració major, artèries subclàvia o innominada dretes
   S25.122 Laceració major, artèries subclàvia o innominada esquerres
   S25.129 Laceració major, artèries subclàvia o innominada no especificades
  S25.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèries subclàvia o innominada

   S25.191 Altres tipus especificats de lesió, artèries subclàvia o innominada
dretes

   S25.192 Altres tipus especificats de lesió, artèries subclàvia o innominada
esquerres

   S25.199 Altres tipus especificats de lesió, artèries subclàvia o innominada no
especificades

 S25.2 Lesió de vena cava superior
  Lesió de vena cava NE
  S25.20 Lesió no especificada de vena cava superior
  S25.21 Laceració menor de vena cava superior

   
Transsecció incompleta de vena cava superior
Laceració de vena cava superior NE
Laceració superficial de vena cava superior

  S25.22 Laceració major de vena cava superior

   Transsecció completa de vena cava superior
Ruptura traumàtica de vena cava superior

  S25.29 Altres tipus especificats de lesió de vena cava superior
 S25.3 Lesió de venes subclàvia o innominada
  S25.30 Lesió no especificada de venes subclàvia o innominada
   S25.301 Lesió no especificada, venes subclàvia o innominada dretes
   S25.302 Lesió no especificada, venes subclàvia o innominada esquerres
   S25.309 Lesió no especificada, venes subclàvia o innominada no especificades
  S25.31 Laceració menor de venes subclàvia o innominada

   
Transsecció incompleta de venes subclàvia o innominada
Laceració de venes subclàvia o innominada NE
Laceració superficial de venes subclàvia o innominada

   S25.311 Laceració menor, venes subclàvia o innominada dretes
   S25.312 Laceració menor, venes subclàvia o innominada esquerres
   S25.319 Laceració menor, venes subclàvia o innominada no especificades
  S25.32 Laceració major de venes subclàvia o innominada

   Transsecció completa de venes subclàvia o innominada
Ruptura traumàtica de venes subclàvia o innominada

   S25.321 Laceració major, venes subclàvia o innominada dretes
   S25.322 Laceració major, venes subclàvia o innominada esquerres
   S25.329 Laceració major, venes subclàvia o innominada no especificades
  S25.39 Altres tipus especificats de lesió de venes subclàvia o innominada
   S25.391 Altres tipus especificats de lesió, venes subclàvia o innominada dretes

   S25.392 Altres tipus especificats de lesió, venes subclàvia o innominada
esquerres

   S25.399 Altres tipus especificats de lesió, venes subclàvia o innominada no
especificades
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 S25.4 Lesió de vasos sanguinis pulmonars
  S25.40 Lesió no especificada de vasos sanguinis pulmonars
   S25.401 Lesió no especificada, vasos sanguinis pulmonars drets
   S25.402 Lesió no especificada, vasos sanguinis pulmonars esquerres
   S25.409 Lesió no especificada, vasos sanguinis pulmonars no especificats
  S25.41 Laceració menor de vasos sanguinis pulmonars

   
Transsecció incompleta de vasos sanguinis pulmonars
Laceració de vasos sanguinis pulmonars NE
Laceració superficial de vasos sanguinis pulmonars

   S25.411 Laceració menor, vasos sanguinis pulmonars drets
   S25.412 Laceració menor, vasos sanguinis pulmonars esquerres
   S25.419 Laceració menor, vasos sanguinis pulmonars no especificats
  S25.42 Laceració major de vasos sanguinis pulmonars

   Transsecció completa de vasos sanguinis pulmonars
Ruptura traumàtica de vasos sanguinis pulmonars

   S25.421 Laceració major, vasos sanguinis pulmonars drets
   S25.422 Laceració major, vasos sanguinis pulmonars esquerres
   S25.429 Laceració major, vasos sanguinis pulmonars no especificats
  S25.49 Altres tipus especificats de lesió de vasos sanguinis pulmonars
   S25.491 Altres tipus especificats de lesió, vasos sanguinis pulmonars drets

   S25.492 Altres tipus especificats de lesió, vasos sanguinis pulmonars
esquerres

   S25.499 Altres tipus especificats de lesió, vasos sanguinis pulmonars no
especificats

 S25.5 Lesió de vasos sanguinis intercostals
  S25.50 Lesió no especificada de vasos sanguinis intercostals
   S25.501 Lesió no especificada de vasos sanguinis intercostals, costat dret
   S25.502 Lesió no especificada de vasos sanguinis intercostals, costat esquerre

   S25.509 Lesió no especificada de vasos sanguinis intercostals, costat no
especificat

  S25.51 Laceració de vasos sanguinis intercostals
   S25.511 Laceració de vasos sanguinis intercostals, costat dret
   S25.512 Laceració de vasos sanguinis intercostals, costat esquerre
   S25.519 Laceració de vasos sanguinis intercostals, costat no especificat
  S25.59 Altres tipus especificats de lesió de vasos sanguinis intercostals

   S25.591 Altres tipus especificats de lesió de vasos sanguinis intercostals,
costat dret

   S25.592 Altres tipus especificats de lesió de vasos sanguinis intercostals,
costat esquerre

   S25.599 Altres tipus especificats de lesió de vasos sanguinis intercostals,
costat no especificat

 S25.8 Lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax

  Lesió de vena àziga
Lesió d'artèria o vena mamària

  S25.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis del tòrax
   S25.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat dret

   S25.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat
esquerre

   S25.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat no
especificat

  S25.81 Laceració d'altres vasos sanguinis del tòrax
   S25.811 Laceració d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat dret
   S25.812 Laceració d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat esquerre
   S25.819 Laceració d'altres vasos sanguinis del tòrax, costat no especificat
  S25.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax
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   S25.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax,
costat dret

   S25.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax,
costat esquerre

   S25.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis del tòrax,
costat no especificat

 S25.9 Lesió de vas sanguini no especificat del tòrax
  S25.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat del tòrax
  S25.91 Laceració de vas sanguini no especificat del tòrax
  S25.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat del tòrax
S26 Lesió de cor

 

Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta al tòrax (S21.-)
hemopneumotòrax traumàtic (S27.2)
hemotòrax traumàtic (S27.1)
pneumotòrax traumàtic (S27.0)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S26

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S26.0 Lesió de cor amb hemopericardi
  S26.00 Lesió no especificada de cor amb hemopericardi
  S26.01 Contusió de cor amb hemopericardi
  S26.02 Laceració de cor amb hemopericardi
   S26.020 Laceració lleu de cor amb hemopericardi
    Laceració de cor sense penetració en les cambres cardíaques
   S26.021 Laceració moderada de cor amb hemopericardi
    Laceració de cor amb penetració en les cambres cardíaques
   S26.022 Laceració major de cor amb hemopericardi
    Laceració de cor amb penetració en múltiples cambres cardíaques
  S26.09 Altres tipus de lesió de cor amb hemopericardi
 S26.1 Lesió de cor sense hemopericardi
  S26.10 Lesió no especificada de cor sense hemopericardi
  S26.11 Contusió de cor sense hemopericardi
  S26.12 Laceració de cor sense hemopericardi
  S26.19 Altres tipus de lesió de cor sense hemopericardi
 S26.9 Lesió de cor, sense especificar si és amb hemopericardi o sense
  S26.90 Lesió no especificada de cor, sense especificar si és amb hemopericardi o sense
  S26.91 Contusió de cor, sense especificar si és amb hemopericardi o sense
  S26.92 Laceració de cor, sense especificar si és amb hemopericardi o sense
   Laceració de cor NE
  S26.99 Altres tipus de lesió de cor, sense especificar si és amb hemopericardi o sense
S27 Lesió d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta al tòrax associada (S21.-)

 Exclou 2: lesió de tràquea (cervical) (S10-S19)
lesió d'esòfag cervical (S10-S19)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S27

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S27.0 Pneumotòrax traumàtic
  Exclou 1: pneumotòrax espontani (J93.-)
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 S27.1 Hemotòrax traumàtic
 S27.2 Hemopneumotòrax traumàtic
 S27.3 Altres lesions i lesions no especificades de pulmó
  S27.30 Lesió no especificada de pulmó
   S27.301 Lesió no especificada de pulmó, unilateral
   S27.302 Lesió no especificada de pulmó, bilateral
   S27.309 Lesió no especificada de pulmó, lateralitat no especificada
  S27.31 Lesió primària per ona expansiva de pulmó
   Lesió per ona expansiva de pulmó NE
   S27.311 Lesió primària per ona expansiva de pulmó, unilateral
   S27.312 Lesió primària per ona expansiva de pulmó, bilateral
   S27.319 Lesió primària per ona expansiva de pulmó, lateralitat no especificada
  S27.32 Contusió de pulmó
   S27.321 Contusió de pulmó, unilateral
   S27.322 Contusió de pulmó, bilateral
   S27.329 Contusió de pulmó, lateralitat no especificada
  S27.33 Laceració de pulmó
   S27.331 Laceració de pulmó, unilateral
   S27.332 Laceració de pulmó, bilateral
   S27.339 Laceració de pulmó, lateralitat no especificada
  S27.39 Altres tipus de lesió de pulmó
   Lesió secundària per ona expansiva de pulmó
   S27.391 Altres tipus de lesió de pulmó, unilateral
   S27.392 Altres tipus de lesió de pulmó, bilateral
   S27.399 Altres tipus de lesió de pulmó, lateralitat no especificada
 S27.4 Lesió de bronqui
  S27.40 Lesió no especificada de bronqui
   S27.401 Lesió no especificada de bronqui, unilateral
   S27.402 Lesió no especificada de bronqui, bilateral
   S27.409 Lesió no especificada de bronqui, lateralitat no especificada
  S27.41 Lesió primària per ona expansiva de bronqui
   Lesió per ona expansiva de bronqui NE
   S27.411 Lesió primària per ona expansiva de bronqui, unilateral
   S27.412 Lesió primària per ona expansiva de bronqui, bilateral
   S27.419 Lesió primària per ona expansiva de bronqui, lateralitat no especificada
  S27.42 Contusió de bronqui
   S27.421 Contusió de bronqui, unilateral
   S27.422 Contusió de bronqui, bilateral
   S27.429 Contusió de bronqui, lateralitat no especificada
  S27.43 Laceració de bronqui
   S27.431 Laceració de bronqui, unilateral
   S27.432 Laceració de bronqui, bilateral
   S27.439 Laceració de bronqui, lateralitat no especificada
  S27.49 Altres tipus de lesió de bronqui
   Lesió secundària per ona expansiva de bronqui
   S27.491 Altres tipus de lesió de bronqui, unilateral
   S27.492 Altres tipus de lesió de bronqui, bilateral
   S27.499 Altres tipus de lesió de bronqui, lateralitat no especificada
 S27.5 Lesió de tràquea toràcica
  S27.50 Lesió no especificada de tràquea toràcica
  S27.51 Lesió primària per ona expansiva de tràquea toràcica
   Lesió per ona expansiva de tràquea toràcica NE
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  S27.53 Laceració de tràquea toràcica
  S27.59 Altres tipus de lesió de tràquea toràcica
   Lesió secundària per ona expansiva de tràquea toràcica
 S27.6 Lesió de pleura
  S27.60 Lesió no especificada de pleura
  S27.63 Laceració de pleura
  S27.69 Altres tipus de lesió de pleura
 S27.8 Lesió d'altres òrgans intratoràcics especificats
  S27.80 Lesió de diafragma
   S27.802 Contusió de diafragma
   S27.803 Laceració de diafragma
   S27.808 Altres tipus de lesió de diafragma
   S27.809 Lesió no especificada de diafragma
  S27.81 Lesió d'esòfag (part toràcica)
   S27.812 Contusió d'esòfag (part toràcica)
   S27.813 Laceració d'esòfag (part toràcica)
   S27.818 Altres tipus de lesió d'esòfag (part toràcica)
   S27.819 Lesió no especificada d'esòfag (part toràcica)
  S27.89 Lesió d'altres òrgans intratoràcics especificats

   Lesió de conducte toràcic (limfàtic esquerre)
Lesió de tim

   S27.892 Contusió d'altres òrgans intratoràcics especificats
   S27.893 Laceració d'altres òrgans intratoràcics especificats
   S27.898 Altres tipus de lesió d'altres òrgans intratoràcics especificats
   S27.899 Lesió no especificada d'altres òrgans intratoràcics especificats
 S27.9 Lesió d'òrgan intratoràcic no especificat
S28 Lesió per esclafament de tòrax i amputació traumàtica de part del tòrax
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S28

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S28.0 Tòrax esclafat

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

  Exclou 1: mobilitat paradoxal del tòrax (S22.5)
 S28.1 Amputació traumàtica (parcial) de part del tòrax, excepte mama
 S28.2 Amputació traumàtica de mama
  S28.21 Amputació traumàtica completa de mama
   Amputació traumàtica de mama NE
   S28.211 Amputació traumàtica completa, mama dreta
   S28.212 Amputació traumàtica completa, mama esquerra
   S28.219 Amputació traumàtica completa, mama no especificada
  S28.22 Amputació traumàtica parcial de mama
   S28.221 Amputació traumàtica parcial, mama dreta
   S28.222 Amputació traumàtica parcial, mama esquerra
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S29 Altres lesions i lesions no especificades de tòrax

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S21.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S29

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S29.0 Lesió de múscul i tendó a nivell del tòrax
  S29.00 Lesió no especificada de múscul i tendó del tòrax
   S29.001 Lesió no especificada de múscul i tendó, paret toràcica anterior
   S29.002 Lesió no especificada de múscul i tendó, paret toràcica posterior
   S29.009 Lesió no especificada de múscul i tendó, paret toràcica no especificada
  S29.01 Distensió de múscul i tendó del tòrax
   S29.011 Distensió de múscul i tendó, paret toràcica anterior
   S29.012 Distensió de múscul i tendó, paret toràcica posterior
   S29.019 Distensió de múscul i tendó, paret toràcica no especificada
  S29.02 Laceració de múscul i tendó del tòrax
   S29.021 Laceració de múscul i tendó, paret toràcica anterior
   S29.022 Laceració de múscul i tendó, paret toràcica posterior
   S29.029 Laceració de múscul i tendó, paret toràcica no especificada
  S29.09 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del tòrax
   S29.091 Altres tipus de lesió de múscul i tendó, paret toràcica anterior
   S29.092 Altres tipus de lesió de múscul i tendó, paret toràcica posterior
   S29.099 Altres tipus de lesió de múscul i tendó, paret toràcica no especificada
 S29.8 Altres tipus especificats de lesió de tòrax
 S29.9 Lesió no especificada de tòrax
Lesions d'abdomen, part inferior de l'esquena, columna lumbar, pelvis i genitals externs (S30-S39)
Inclou: lesions d'anus

lesions de flanc
lesions de genitals externs
lesions de natja
lesions de paret abdominal
lesions d'engonal

Exclou 2: congelació (T33-T34)
cremades i corrosions (T20-T32)
efectes de cos estrany a l'anus i el recte (T18.5)
efectes de cos estrany a l'estómac, l'intestí prim i el còlon (T18.2-T18.4)
efectes de cos estrany al tracte genitourinari (T19.-)
picada d'insecte verinós (T63.4)

S30 Lesió superficial d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
 Exclou 2: lesió superficial de maluc (S70.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S30

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S30.0 Contusió de part inferior de l'esquena i pelvis
  Contusió de natja
 S30.1 Contusió de paret abdominal

  Contusió de flanc
Contusió d'engonal

 S30.2 Contusió d'òrgans genitals externs
  S30.20 Contusió d'òrgan genital extern no especificat
   S30.201 Contusió d'òrgan genital extern no especificat, masculí
   S30.202 Contusió d'òrgan genital extern no especificat, femení
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  S30.21 Contusió de penis
  S30.22 Contusió d'escrot i testicles
  S30.23 Contusió de vagina i vulva
 S30.3 Contusió d'anus
 S30.8 Altres tipus de lesió superficial d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
  S30.81 Abrasió d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
   S30.810 Abrasió, part inferior de l'esquena i pelvis
   S30.811 Abrasió, paret abdominal
   S30.812 Abrasió, penis
   S30.813 Abrasió, escrot i testicles
   S30.814 Abrasió, vagina i vulva
   S30.815 Abrasió, òrgans genitals externs no especificats masculins
   S30.816 Abrasió, òrgans genitals externs no especificats femenins
   S30.817 Abrasió, anus

  S30.82 Butllofa (no tèrmica) a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i els genitals
externs

   S30.820 Butllofa (no tèrmica), part inferior de l'esquena i pelvis
   S30.821 Butllofa (no tèrmica), paret abdominal
   S30.822 Butllofa (no tèrmica), penis
   S30.823 Butllofa (no tèrmica), escrot i testicles
   S30.824 Butllofa (no tèrmica), vagina i vulva
   S30.825 Butllofa (no tèrmica), òrgans genitals externs no especificats masculins
   S30.826 Butllofa (no tèrmica), òrgans genitals externs no especificats femenins
   S30.827 Butllofa (no tèrmica), anus
  S30.84 Constricció externa d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
   S30.840 Constricció externa, part inferior de l'esquena i pelvis
   S30.841 Constricció externa, paret abdominal
   S30.842 Constricció externa, penis
    Síndrome del torniquet capil·lar de penis

    
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa per a identificar l'element que causa
constricció (W49.0-)

   S30.843 Constricció externa, escrot i testicles
   S30.844 Constricció externa, vagina i vulva
   S30.845 Constricció externa, òrgans genitals externs no especificats masculins
   S30.846 Constricció externa, òrgans genitals externs no especificats femenins

  S30.85 Cos estrany superficial a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i els
genitals externs

   Estella a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i els genitals externs
   S30.850 Cos estrany superficial, part inferior de l'esquena i pelvis
   S30.851 Cos estrany superficial, paret abdominal
   S30.852 Cos estrany superficial, penis
   S30.853 Cos estrany superficial, escrot i testicles
   S30.854 Cos estrany superficial, vagina i vulva

   S30.855 Cos estrany superficial, òrgans genitals externs no especificats
masculins

   S30.856 Cos estrany superficial, òrgans genitals externs no especificats
femenins

   S30.857 Cos estrany superficial, anus

  S30.86 Picada d'insecte (no verinós) a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i
els genitals externs

   S30.860 Picada d'insecte (no verinós), part inferior de l'esquena i pelvis
   S30.861 Picada d'insecte (no verinós), paret abdominal
   S30.862 Picada d'insecte (no verinós), penis
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   S30.863 Picada d'insecte (no verinós), escrot i testicles
   S30.864 Picada d'insecte (no verinós), vagina i vulva

   S30.865 Picada d'insecte (no verinós), òrgans genitals externs no especificats
masculins

   S30.866 Picada d'insecte (no verinós), òrgans genitals externs no especificats
femenins

   S30.867 Picada d'insecte (no verinós), anus

  S30.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials a l'abdomen, la part inferior de
l'esquena, la pelvis i els genitals externs

   Exclou 1: mossegada oberta a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i
els genitals externs (S31.05, S31.15, S31.25, S31.35, S31.45, S31.55)

   S30.870 Altres tipus de picada i mossegada superficials, part inferior de
l'esquena i pelvis

   S30.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, paret abdominal
   S30.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, penis
   S30.873 Altres tipus de picada i mossegada superficials, escrot i testicles
   S30.874 Altres tipus de picada i mossegada superficials, vagina i vulva

   S30.875 Altres tipus de picada i mossegada superficials, òrgans genitals
externs no especificats masculins

   S30.876 Altres tipus de picada i mossegada superficials, òrgans genitals
externs no especificats femenins

   S30.877 Altres tipus de picada i mossegada superficials, anus
 S30.9 Lesió superficial no especificada d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
  S30.91 Lesió superficial no especificada, part inferior de l'esquena i pelvis
  S30.92 Lesió superficial no especificada, paret abdominal
  S30.93 Lesió superficial no especificada, penis
  S30.94 Lesió superficial no especificada, escrot i testicles
  S30.95 Lesió superficial no especificada, vagina i vulva

  S30.96 Lesió superficial no especificada, òrgans genitals externs no especificats
masculins

  S30.97 Lesió superficial no especificada, òrgans genitals externs no especificats femenins
  S30.98 Lesió superficial no especificada, anus
S31 Ferida oberta a l'abdomen, la part inferior de l'esquena, la pelvis i els genitals externs

 
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
infecció de ferida
lesió de medul·la espinal (S24.0, S24.1-, S34.0-, S34.1-)

 Exclou 1: amputació traumàtica de part de l'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis (S38.2-, S38.3)

 Exclou 2: ferida oberta al maluc (S71.00-S71.02)
fractura oberta de pelvis (S32.1--S32.9 amb setè caràcter B)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S31

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S31.0 Ferida oberta a la part inferior de l'esquena i la pelvis
  S31.00 Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis

   S31.000 Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis,
sense penetració al retroperitoneu

    Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis NE

   S31.001 Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis,
amb penetració al retroperitoneu

  S31.01 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis sense cos estrany

   S31.010 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis sense cos estrany,
sense penetració al retroperitoneu

    Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis sense cos estrany NE
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   S31.011 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis sense cos estrany, amb
penetració al retroperitoneu

  S31.02 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis amb cos estrany

   S31.020 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis amb cos estrany, sense
penetració al retroperitoneu

    Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis amb cos estrany NE

   S31.021 Laceració de part inferior de l'esquena i pelvis amb cos estrany, amb
penetració al retroperitoneu

  S31.03 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis sense cos estrany

   S31.030 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis sense cos
estrany, sense penetració al retroperitoneu

    Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis sense cos estrany NE

   S31.031 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis sense cos
estrany, amb penetració al retroperitoneu

  S31.04 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis amb cos estrany

   S31.040 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis amb cos
estrany, sense penetració al retroperitoneu

    Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis amb cos estrany NE

   S31.041 Ferida punxant a la part inferior de l'esquena i la pelvis amb cos
estrany, amb penetració al retroperitoneu

  S31.05 Mossegada oberta a la part inferior de l'esquena i la pelvis
   Mossegada a la part inferior de l'esquena i la pelvis NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la part inferior de l'esquena i la
pelvis (S30.860, S30.870)

   S31.050 Mossegada oberta a la part inferior de l'esquena i la pelvis, sense
penetració al retroperitoneu

    Mossegada oberta a la part inferior de l'esquena i la pelvis NE

   S31.051 Mossegada oberta a la part inferior de l'esquena i la pelvis, amb
penetració al retroperitoneu

 S31.1 Ferida oberta a la paret abdominal sense penetració a la cavitat peritoneal
  Ferida oberta a la paret abdominal NE

  Exclou 2: ferida oberta a la paret abdominal amb penetració a la cavitat peritoneal (S31.6-)

  S31.10 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal sense penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.100 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant superior
dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.101 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant superior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.102 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, regió epigàstrica,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.103 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant inferior
dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.104 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.105 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, regió periumbilical,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.109 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant no
especificat, sense penetració a la cavitat peritoneal

    Ferida oberta a la paret abdominal no especificada NE

  S31.11 Laceració sense cos estrany de paret abdominal sense penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.110 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.111 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.112 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, regió epigàstrica,
sense penetració a la cavitat peritoneal
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   S31.113 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior dret,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.114 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.115 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, regió periumbilical,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.119 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant no
especificat, sense penetració a la cavitat peritoneal

  S31.12 Laceració amb cos estrany de paret abdominal sense penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.120 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant superior dret,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.121 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.122 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, regió epigàstrica,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.123 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior dret,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.124 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.125 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, regió periumbilical,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.129 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant no
especificat, sense penetració a la cavitat peritoneal

  S31.13 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal sense penetració a la
cavitat peritoneal

   S31.130 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.131 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.132 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, regió
epigàstrica, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.133 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
inferior dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.134 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
inferior esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.135 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, regió
periumbilical, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.139 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant no
especificat, sense penetració a la cavitat peritoneal

  S31.14 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal sense penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.140 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.141 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.142 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, regió epigàstrica,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.143 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant inferior
dret, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.144 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.145 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, regió
periumbilical, sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.149 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant no
especificat, sense penetració a la cavitat peritoneal

  S31.15 Mossegada oberta a la paret abdominal sense penetració a la cavitat peritoneal
   Mossegada a la paret abdominal NE
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   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret abdominal (S30.871)

   S31.150 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant superior dret, sense
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.151 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant superior esquerre,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.152 Mossegada oberta a la paret abdominal, regió epigàstrica, sense
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.153 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant inferior dret, sense
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.154 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant inferior esquerre,
sense penetració a la cavitat peritoneal

   S31.155 Mossegada oberta a la paret abdominal, regió periumbilical, sense
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.159 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant no especificat, sense
penetració a la cavitat peritoneal

 S31.2 Ferida oberta al penis
  S31.20 Ferida oberta no especificada al penis
  S31.21 Laceració de penis, sense cos estrany
  S31.22 Laceració de penis, amb cos estrany
  S31.23 Ferida punxant al penis, sense cos estrany
  S31.24 Ferida punxant al penis, amb cos estrany
  S31.25 Mossegada oberta al penis
   Mossegada al penis NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al penis (S30.862, S30.872)
 S31.3 Ferida oberta a l'escrot i els testicles
  S31.30 Ferida oberta no especificada a l'escrot i els testicles
  S31.31 Laceració d'escrot i testicles, sense cos estrany
  S31.32 Laceració d'escrot i testicles, amb cos estrany
  S31.33 Ferida punxant a l'escrot i els testicles, sense cos estrany
  S31.34 Ferida punxant a l'escrot i els testicles, amb cos estrany
  S31.35 Mossegada oberta a l'escrot i els testicles
   Mossegada a l'escrot i els testicles NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a l'escrot i els testicles (S30.863,
S30.873)

 S31.4 Ferida oberta a la vagina i la vulva
  Exclou 1: lesió de vagina i vulva durant el part (O70.-, O71.4)
  S31.40 Ferida oberta no especificada a la vagina i la vulva
  S31.41 Laceració de vagina i vulva, sense cos estrany
  S31.42 Laceració de vagina i vulva, amb cos estrany
  S31.43 Ferida punxant a la vagina i la vulva, sense cos estrany
  S31.44 Ferida punxant a la vagina i la vulva, amb cos estrany
  S31.45 Mossegada oberta a la vagina i la vulva
   Mossegada a la vagina i la vulva NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la vagina i la vulva (S30.864,
S30.874)

 S31.5 Ferida oberta en òrgans genitals externs no especificats
  Exclou 1: amputació traumàtica d'òrgans genitals externs (S38.21, S38.22)
  S31.50 Ferida oberta no especificada en òrgans genitals externs no especificats

   S31.501 Ferida oberta no especificada en òrgans genitals externs no
especificats, masculins

   S31.502 Ferida oberta no especificada en òrgans genitals externs no
especificats, femenins

  S31.51 Laceració sense cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats
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   S31.511 Laceració sense cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats,
masculins

   S31.512 Laceració sense cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats,
femenins

  S31.52 Laceració amb cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats

   S31.521 Laceració amb cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats,
masculins

   S31.522 Laceració amb cos estrany d'òrgans genitals externs no especificats,
femenins

  S31.53 Ferida punxant sense cos estrany en òrgans genitals externs no especificats

   S31.531 Ferida punxant sense cos estrany en òrgans genitals externs no
especificats, masculins

   S31.532 Ferida punxant sense cos estrany en òrgans genitals externs no
especificats, femenins

  S31.54 Ferida punxant amb cos estrany en òrgans genitals externs no especificats

   S31.541 Ferida punxant amb cos estrany en òrgans genitals externs no
especificats, masculins

   S31.542 Ferida punxant amb cos estrany en òrgans genitals externs no
especificats, femenins

  S31.55 Mossegada oberta en òrgans genitals externs no especificats
   Picada i mossegada superficials als òrgans genitals externs no especificats NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials als òrgans genitals externs no
especificats (S30.865, S30.866, S30.875, S30.876)

   S31.551 Mossegada oberta en òrgans genitals externs no especificats,
masculins

   S31.552 Mossegada oberta en òrgans genitals externs no especificats,
femenins

 S31.6 Ferida oberta a la paret abdominal amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.60 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal amb penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.600 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant superior
dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.601 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant superior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.602 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, regió epigàstrica,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.603 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant inferior
dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.604 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.605 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, regió periumbilical,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.609 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal, quadrant no
especificat, amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.61 Laceració sense cos estrany de paret abdominal amb penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.610 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.611 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.612 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, regió epigàstrica,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.613 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior dret,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.614 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.615 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, regió periumbilical,
amb penetració a la cavitat peritoneal
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   S31.619 Laceració sense cos estrany de paret abdominal, quadrant no
especificat, amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.62 Laceració amb cos estrany de paret abdominal amb penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.620 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant superior dret,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.621 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant superior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.622 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, regió epigàstrica, amb
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.623 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior dret,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.624 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.625 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, regió periumbilical,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.629 Laceració amb cos estrany de paret abdominal, quadrant no
especificat, amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.63 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal amb penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.630 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.631 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.632 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, regió
epigàstrica, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.633 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
inferior dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.634 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant
inferior esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.635 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, regió
periumbilical, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.639 Ferida punxant sense cos estrany a la paret abdominal, quadrant no
especificat, amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.64 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal amb penetració a la cavitat
peritoneal

   S31.640 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.641 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant
superior esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.642 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, regió epigàstrica,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.643 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant inferior
dret, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.644 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant inferior
esquerre, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.645 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, regió
periumbilical, amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.649 Ferida punxant amb cos estrany a la paret abdominal, quadrant no
especificat, amb penetració a la cavitat peritoneal

  S31.65 Mossegada oberta a la paret abdominal amb penetració a la cavitat peritoneal

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la paret abdominal (S30.861,
S30.871)

   S31.650 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant superior dret, amb
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.651 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant superior esquerre,
amb penetració a la cavitat peritoneal
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   S31.652 Mossegada oberta a la paret abdominal, regió epigàstrica, amb
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.653 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant inferior dret, amb
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.654 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant inferior esquerre,
amb penetració a la cavitat peritoneal

   S31.655 Mossegada oberta a la paret abdominal, regió periumbilical, amb
penetració a la cavitat peritoneal

   S31.659 Mossegada oberta a la paret abdominal, quadrant no especificat, amb
penetració a la cavitat peritoneal

 S31.8 Ferida oberta en altres parts de l'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis
  S31.80 Ferida oberta a natja no especificada
   S31.801 Laceració de natja no especificada, sense cos estrany
   S31.802 Laceració de natja no especificada, amb cos estrany
   S31.803 Ferida punxant a natja no especificada, sense cos estrany
   S31.804 Ferida punxant a natja no especificada, amb cos estrany
   S31.805 Mossegada oberta a natja no especificada
    Mossegada a la natja NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials a la natja (S30.870)
   S31.809 Ferida oberta no especificada a natja no especificada
  S31.81 Ferida oberta a la natja dreta
   S31.811 Laceració de natja dreta, sense cos estrany
   S31.812 Laceració de natja dreta, amb cos estrany
   S31.813 Ferida punxant a la natja dreta, sense cos estrany
   S31.814 Ferida punxant a la natja dreta, amb cos estrany
   S31.815 Mossegada oberta a la natja dreta
    Mossegada a la natja dreta NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials a la natja (S30.870)
   S31.819 Ferida oberta no especificada a la natja dreta
  S31.82 Ferida oberta a la natja esquerra
   S31.821 Laceració de natja esquerra, sense cos estrany
   S31.822 Laceració de natja esquerra, amb cos estrany
   S31.823 Ferida punxant a la natja esquerra, sense cos estrany
   S31.824 Ferida punxant a la natja esquerra, amb cos estrany
   S31.825 Mossegada oberta a la natja esquerra
    Mossegada a la natja esquerra NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials a la natja (S30.870)
   S31.829 Ferida oberta no especificada a la natja esquerra
  S31.83 Ferida oberta a l'anus
   S31.831 Laceració d'anus, sense cos estrany
   S31.832 Laceració d'anus, amb cos estrany
   S31.833 Ferida punxant a l'anus, sense cos estrany
   S31.834 Ferida punxant a l'anus, amb cos estrany
   S31.835 Mossegada oberta a l'anus
    Mossegada a l'anus NE

    Exclou 1: picada i mossegada superficials a l'anus (S30.877)
   S31.839 Ferida oberta no especificada a l'anus
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S32 Fractura de columna lumbar i pelvis

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 

Inclou: fractura d'apòfisi espinosa lumbosacra
fractura d'apòfisi transversa lumbosacra
fractura d'arc neural lumbosacre
fractura d'arc vertebral lumbosacre
fractura de vèrtebra lumbosacra

 Codifiqueu
primer:

qualsevol lesió de nervi raquidi i medul·la espinal associada (S34.-)

 Exclou 1: transsecció d'abdomen (S38.3)

 Exclou 2: fractura de maluc NE (S72.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S32

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 S - seqüela

 S32.0 Fractura de vèrtebra lumbar
  Fractura de columna lumbar NE
  S32.00 Fractura de vèrtebra lumbar no especificada
   S32.000 Fractura cuneïforme per compressió, vèrtebra lumbar no especificada
   S32.001 Fractura per esclat estable, vèrtebra lumbar no especificada
   S32.002 Fractura per esclat inestable, vèrtebra lumbar no especificada
   S32.008 Altres tipus de fractura, vèrtebra lumbar no especificada
   S32.009 Fractura no especificada, vèrtebra lumbar no especificada
  S32.01 Fractura de primera vèrtebra lumbar
   S32.010 Fractura cuneïforme per compressió, primera vèrtebra lumbar
   S32.011 Fractura per esclat estable, primera vèrtebra lumbar
   S32.012 Fractura per esclat inestable, primera vèrtebra lumbar
   S32.018 Altres tipus de fractura, primera vèrtebra lumbar
   S32.019 Fractura no especificada, primera vèrtebra lumbar
  S32.02 Fractura de segona vèrtebra lumbar
   S32.020 Fractura cuneïforme per compressió, segona vèrtebra lumbar
   S32.021 Fractura per esclat estable, segona vèrtebra lumbar
   S32.022 Fractura per esclat inestable, segona vèrtebra lumbar
   S32.028 Altres tipus de fractura, segona vèrtebra lumbar
   S32.029 Fractura no especificada, segona vèrtebra lumbar
  S32.03 Fractura de tercera vèrtebra lumbar
   S32.030 Fractura cuneïforme per compressió, tercera vèrtebra lumbar
   S32.031 Fractura per esclat estable, tercera vèrtebra lumbar
   S32.032 Fractura per esclat inestable, tercera vèrtebra lumbar
   S32.038 Altres tipus de fractura, tercera vèrtebra lumbar
   S32.039 Fractura no especificada, tercera vèrtebra lumbar
  S32.04 Fractura de quarta vèrtebra lumbar
   S32.040 Fractura cuneïforme per compressió, quarta vèrtebra lumbar
   S32.041 Fractura per esclat estable, quarta vèrtebra lumbar
   S32.042 Fractura per esclat inestable, quarta vèrtebra lumbar
   S32.048 Altres tipus de fractura, quarta vèrtebra lumbar
   S32.049 Fractura no especificada, quarta vèrtebra lumbar
  S32.05 Fractura de cinquena vèrtebra lumbar

1001



   S32.050 Fractura cuneïforme per compressió, cinquena vèrtebra lumbar
   S32.051 Fractura per esclat estable, cinquena vèrtebra lumbar
   S32.052 Fractura per esclat inestable, cinquena vèrtebra lumbar
   S32.058 Altres tipus de fractura, cinquena vèrtebra lumbar
   S32.059 Fractura no especificada, cinquena vèrtebra lumbar
 S32.1 Fractura de sacre

  En el cas de les fractures verticals, codifiqueu l'extensió més medial de la fractura
Empreu dos codis si hi ha presència de fractura vertical i transversal

  Codifiqueu
també:

qualsevol fractura de l'anell pelvià associada (S32.8-)

  S32.10 Fractura no especificada de sacre
  S32.11 Fractura de la zona I del sacre
   Fractura vertical de l'ala del sacre
   S32.110 Fractura de la zona I del sacre, no desplaçada
   S32.111 Fractura de la zona I del sacre, mínimament desplaçada
   S32.112 Fractura de la zona I del sacre, molt desplaçada
   S32.119 Fractura de la zona I del sacre, sense especificar desplaçament
  S32.12 Fractura de la zona II del sacre
   Fractura vertical de la regió foraminal del sacre
   S32.120 Fractura de la zona II del sacre, no desplaçada
   S32.121 Fractura de la zona II del sacre, mínimament desplaçada
   S32.122 Fractura de la zona II del sacre, molt desplaçada
   S32.129 Fractura de la zona II del sacre, sense especificar desplaçament
  S32.13 Fractura de la zona III del sacre
   Fractura vertical de la regió del conducte raquidi del sacre
   S32.130 Fractura de la zona III del sacre, no desplaçada
   S32.131 Fractura de la zona III del sacre, mínimament desplaçada
   S32.132 Fractura de la zona III del sacre, molt desplaçada
   S32.139 Fractura de la zona III del sacre, sense especificar desplaçament
  S32.14 Fractura tipus 1 del sacre
   Fractura transversal per flexió de sacre sense desplaçament
  S32.15 Fractura tipus 2 del sacre
   Fractura transversal per flexió de sacre amb desplaçament posterior
  S32.16 Fractura tipus 3 del sacre
   Fractura transversal per extensió de sacre amb desplaçament anterior
  S32.17 Fractura tipus 4 del sacre
   Comminució segmentària transversal de la part superior del sacre
  S32.19 Altres tipus de fractura de sacre
 S32.2 Fractura de còccix
 S32.3 Fractura d'ili
  Exclou 1: fractura d'ili amb fractura de l'anell pelvià associada (S32.8-)
  S32.30 Fractura no especificada d'ili
   S32.301 Fractura no especificada, ili dret
   S32.302 Fractura no especificada, ili esquerre
   S32.309 Fractura no especificada, ili no especificat
  S32.31 Fractura per avulsió d'ili
   S32.311 Fractura per avulsió desplaçada, ili dret
   S32.312 Fractura per avulsió desplaçada, ili esquerre
   S32.313 Fractura per avulsió desplaçada, ili no especificat
   S32.314 Fractura per avulsió no desplaçada, ili dret
   S32.315 Fractura per avulsió no desplaçada, ili esquerre
   S32.316 Fractura per avulsió no desplaçada, ili no especificat
  S32.39 Altres tipus de fractura d'ili
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   S32.391 Altres tipus de fractura, ili dret
   S32.392 Altres tipus de fractura, ili esquerre
   S32.399 Altres tipus de fractura, ili no especificat
 S32.4 Fractura d'acetàbul

  Codifiqueu
també:

qualsevol fractura de l'anell pelvià associada (S32.8-)

  S32.40 Fractura no especificada d'acetàbul
   S32.401 Fractura no especificada, acetàbul dret
   S32.402 Fractura no especificada, acetàbul esquerre
   S32.409 Fractura no especificada, acetàbul no especificat
  S32.41 Fractura de la paret anterior de l'acetàbul
   S32.411 Fractura desplaçada de la paret anterior, acetàbul dret
   S32.412 Fractura desplaçada de la paret anterior, acetàbul esquerre
   S32.413 Fractura desplaçada de la paret anterior, acetàbul no especificat
   S32.414 Fractura no desplaçada de la paret anterior, acetàbul dret
   S32.415 Fractura no desplaçada de la paret anterior, acetàbul esquerre
   S32.416 Fractura no desplaçada de la paret anterior, acetàbul no especificat
  S32.42 Fractura de la paret posterior de l'acetàbul
   S32.421 Fractura desplaçada de la paret posterior, acetàbul dret
   S32.422 Fractura desplaçada de la paret posterior, acetàbul esquerre
   S32.423 Fractura desplaçada de la paret posterior, acetàbul no especificat
   S32.424 Fractura no desplaçada de la paret posterior, acetàbul dret
   S32.425 Fractura no desplaçada de la paret posterior, acetàbul esquerre
   S32.426 Fractura no desplaçada de la paret posterior, acetàbul no especificat
  S32.43 Fractura de la branca anterior [iliopúbica] de l'acetàbul
   S32.431 Fractura desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul dret

   S32.432 Fractura desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul
esquerre

   S32.433 Fractura desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul no
especificat

   S32.434 Fractura no desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul dret

   S32.435 Fractura no desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul
esquerre

   S32.436 Fractura no desplaçada de la branca anterior [iliopúbica], acetàbul no
especificat

  S32.44 Fractura de la branca posterior [ilioisquiàtica] de l'acetàbul

   S32.441 Fractura desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul
dret

   S32.442 Fractura desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul
esquerre

   S32.443 Fractura desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul no
especificat

   S32.444 Fractura no desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul
dret

   S32.445 Fractura no desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul
esquerre

   S32.446 Fractura no desplaçada de la branca posterior [ilioisquiàtica], acetàbul
no especificat

  S32.45 Fractura transversal d'acetàbul
   S32.451 Fractura transversal desplaçada, acetàbul dret
   S32.452 Fractura transversal desplaçada, acetàbul esquerre
   S32.453 Fractura transversal desplaçada, acetàbul no especificat
   S32.454 Fractura transversal no desplaçada, acetàbul dret
   S32.455 Fractura transversal no desplaçada, acetàbul esquerre
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   S32.456 Fractura transversal no desplaçada, acetàbul no especificat
  S32.46 Fractura transversal i de la paret posterior de l'acetàbul
   S32.461 Fractura desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul dret

   S32.462 Fractura desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul
esquerre

   S32.463 Fractura desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul no
especificat

   S32.464 Fractura no desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul dret

   S32.465 Fractura no desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul
esquerre

   S32.466 Fractura no desplaçada transversal i de la paret posterior, acetàbul no
especificat

  S32.47 Fractura de la paret medial de l'acetàbul
   S32.471 Fractura desplaçada de la paret medial, acetàbul dret
   S32.472 Fractura desplaçada de la paret medial, acetàbul esquerre
   S32.473 Fractura desplaçada de la paret medial, acetàbul no especificat
   S32.474 Fractura no desplaçada de la paret medial, acetàbul dret
   S32.475 Fractura no desplaçada de la paret medial, acetàbul esquerre
   S32.476 Fractura no desplaçada de la paret medial, acetàbul no especificat
  S32.48 Fractura de la cúpula de l'acetàbul
   S32.481 Fractura desplaçada de la cúpula, acetàbul dret
   S32.482 Fractura desplaçada de la cúpula, acetàbul esquerre
   S32.483 Fractura desplaçada de la cúpula, acetàbul no especificat
   S32.484 Fractura no desplaçada de la cúpula, acetàbul dret
   S32.485 Fractura no desplaçada de la cúpula, acetàbul esquerre
   S32.486 Fractura no desplaçada de la cúpula, acetàbul no especificat
  S32.49 Altres tipus especificats de fractura d'acetàbul
   S32.491 Altres tipus especificats de fractura, acetàbul dret
   S32.492 Altres tipus especificats de fractura, acetàbul esquerre
   S32.499 Altres tipus especificats de fractura, acetàbul no especificat
 S32.5 Fractura de pubis
  Exclou 1: fractura de pubis amb fractura de l'anell pelvià associada (S32.8-)
  S32.50 Fractura no especificada de pubis
   S32.501 Fractura no especificada, pubis dret
   S32.502 Fractura no especificada, pubis esquerre
   S32.509 Fractura no especificada, pubis no especificat
  S32.51 Fractura de la vora superior del pubis
   S32.511 Fractura de la vora superior, pubis dret
   S32.512 Fractura de la vora superior, pubis esquerre
   S32.519 Fractura de la vora superior, pubis no especificat
  S32.59 Altres tipus especificats de fractura de pubis
   S32.591 Altres tipus especificats de fractura, pubis dret
   S32.592 Altres tipus especificats de fractura, pubis esquerre
   S32.599 Altres tipus especificats de fractura, pubis no especificat
 S32.6 Fractura d'isqui
  Exclou 1: fractura d'isqui amb fractura de l'anell pelvià associada (S32.8-)
  S32.60 Fractura no especificada d'isqui
   S32.601 Fractura no especificada, isqui dret
   S32.602 Fractura no especificada, isqui esquerre
   S32.609 Fractura no especificada, isqui no especificat
  S32.61 Fractura per avulsió d'isqui
   S32.611 Fractura per avulsió desplaçada, isqui dret
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   S32.612 Fractura per avulsió desplaçada, isqui esquerre
   S32.613 Fractura per avulsió desplaçada, isqui no especificat
   S32.614 Fractura per avulsió no desplaçada, isqui dret
   S32.615 Fractura per avulsió no desplaçada, isqui esquerre
   S32.616 Fractura per avulsió no desplaçada, isqui no especificat
  S32.69 Altres tipus especificats de fractura d'isqui
   S32.691 Altres tipus especificats de fractura, isqui dret
   S32.692 Altres tipus especificats de fractura, isqui esquerre
   S32.699 Altres tipus especificats de fractura, isqui no especificat
 S32.8 Fractura d'altres parts de la pelvis

  
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
fractura d'acetàbul (S32.4-)
fractura de sacre (S32.1-)

  S32.81 Fractures múltiples de pelvis amb fractura de l'anell pelvià
   Fractures pelvianes múltiples amb fractura de l'anell pelvià
   S32.810 Fractures múltiples de pelvis amb fractura estable de l'anell pelvià
   S32.811 Fractures múltiples de pelvis amb fractura inestable de l'anell pelvià
  S32.82 Fractures múltiples de pelvis sense fractura de l'anell pelvià
   Fractures pelvianes múltiples sense fractura de l'anell pelvià
  S32.89 Fractura d'altres parts de la pelvis
 S32.9 Fractura de parts no especificades de la columna lumbosacra i la pelvis

  Fractura de columna lumbosacra NE
Fractura de pelvis NE

S33 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments de la columna lumbar i la pelvis

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
esquinç de cartílag, articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
laceració de cartílag, articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
ruptura traumàtica d'articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis
subluxació traumàtica d'articulació o lligament de la columna lumbar i la pelvis

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 1: ruptura o desplaçament no traumàtics de disc intervertebral lumbar NE (M51.-)
traumatisme obstètric d'articulacions i lligaments pelvians (O71.6)

 Exclou 2: distensió de múscul de la part inferior de l'esquena i la pelvis (S39.01-)
luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del maluc (S73.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S33

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S33.0 Ruptura traumàtica de disc intervertebral lumbar

  Exclou 1: ruptura o desplaçament (no traumàtics) de disc intervertebral lumbar NE (M51.-
amb cinquè caràcter 6)

 S33.1 Subluxació i luxació de vèrtebra lumbar

  
Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta a l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis (S31)
lesió de medul·la espinal (S24.0, S24.1-, S34.0-, S34.1-)

  Exclou 2: fractura de vèrtebres lumbars (S32.0-)
  S33.10 Subluxació i luxació de vèrtebra lumbar no especificada
   S33.100 Subluxació de vèrtebra lumbar no especificada
   S33.101 Luxació de vèrtebra lumbar no especificada
  S33.11 Subluxació i luxació de vèrtebres lumbars L1/L2
   S33.110 Subluxació de vèrtebres lumbars L1/L2
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   S33.111 Luxació de vèrtebres lumbars L1/L2
  S33.12 Subluxació i luxació de vèrtebres lumbars L2/L3
   S33.120 Subluxació de vèrtebres lumbars L2/L3
   S33.121 Luxació de vèrtebres lumbars L2/L3
  S33.13 Subluxació i luxació de vèrtebres lumbars L3/L4
   S33.130 Subluxació de vèrtebres lumbars L3/L4
   S33.131 Luxació de vèrtebres lumbars L3/L4
  S33.14 Subluxació i luxació de vèrtebres lumbars L4/L5
   S33.140 Subluxació de vèrtebres lumbars L4/L5
   S33.141 Luxació de vèrtebres lumbars L4/L5
 S33.2 Luxació de l'articulació sacrococcigeal i sacroilíaca

 S33.3 Luxació d'altres parts de la columna lumbar i la pelvis, i de parts de la columna lumbar i la pelvis
no especificades

  S33.30 Luxació, parts no especificades de la columna lumbar i la pelvis
  S33.39 Luxació, altres parts de la columna lumbar i la pelvis
 S33.4 Ruptura traumàtica de símfisi púbica
 S33.5 Esquinç de lligaments de la columna lumbar
 S33.6 Esquinç de l'articulació sacroilíaca
 S33.8 Esquinç d'altres parts de la columna lumbar i la pelvis
 S33.9 Esquinç de parts no especificades de la columna lumbar i la pelvis

S34 Lesió de medul·la espinal lumbar, medul·la espinal sacra i nervis a nivell de l'abdomen, la part inferior de
l'esquena i la pelvis

 
Nota: Codifiqueu el nivell més alt de lesió de la medul·la lumbar.

Les lesions de medul·la espinal (S34.0 i S34.1) no fan referència al nivell de la lesió vertebral sinó
al nivell de la medul·la, i poden afectar arrels nervioses del nivell indicat o de nivells inferiors.

 

Codifiqueu
també:

qualsevol associació amb:
ferida oberta a l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis (S31.-)
fractura de vèrtebra (S22.0-, S32.0-)
paràlisi transitòria (R29.5)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S34

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S34.0 Commoció i edema de medul·la espinal lumbar i medul·la espinal sacra
  S34.01 Commoció i edema, medul·la espinal lumbar
  S34.02 Commoció i edema, medul·la espinal sacra
   Commoció i edema de con medul·lar
 S34.1 Altres lesions i lesions no especificades de medul·la espinal lumbar i de medul·la espinal sacra
  S34.10 Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar
   S34.101 Lesió no especificada, nivell L1 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar, nivell 1
   S34.102 Lesió no especificada, nivell L2 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar, nivell 2
   S34.103 Lesió no especificada, nivell L3 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar, nivell 3
   S34.104 Lesió no especificada, nivell L4 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar, nivell 4
   S34.105 Lesió no especificada, nivell L5 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió no especificada de medul·la espinal lumbar, nivell 5

   S34.109 Lesió no especificada, nivell no especificat de la medul·la espinal
lumbar

  S34.11 Lesió completa de medul·la espinal lumbar
   S34.111 Lesió completa, nivell L1 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió completa de medul·la espinal lumbar, nivell 1
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   S34.112 Lesió completa, nivell L2 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió completa de medul·la espinal lumbar, nivell 2
   S34.113 Lesió completa, nivell L3 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió completa de medul·la espinal lumbar, nivell 3
   S34.114 Lesió completa, nivell L4 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió completa de medul·la espinal lumbar, nivell 4
   S34.115 Lesió completa, nivell L5 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió completa de medul·la espinal lumbar, nivell 5
   S34.119 Lesió completa, nivell no especificat de la medul·la espinal lumbar
  S34.12 Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar
   S34.121 Lesió incompleta, nivell L1 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar, nivell 1
   S34.122 Lesió incompleta, nivell L2 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar, nivell 2
   S34.123 Lesió incompleta, nivell L3 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar, nivell 3
   S34.124 Lesió incompleta, nivell L4 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar, nivell 4
   S34.125 Lesió incompleta, nivell L5 de la medul·la espinal lumbar
    Lesió incompleta de medul·la espinal lumbar, nivell 5
   S34.129 Lesió incompleta, nivell no especificat de la medul·la espinal lumbar
  S34.13 Altres lesions i lesions no especificades de medul·la espinal sacra
   Altres tipus de lesió de con medul·lar
   S34.131 Lesió completa de medul·la espinal sacra
    Lesió completa de con medul·lar
   S34.132 Lesió incompleta de medul·la espinal sacra
    Lesió incompleta de con medul·lar
   S34.139 Lesió no especificada de medul·la espinal sacra
    Lesió no especificada de con medul·lar
 S34.2 Lesió d'arrel nerviosa de columna lumbar i columna sacra
  S34.21 Lesió d'arrel nerviosa, columna lumbar
  S34.22 Lesió d'arrel nerviosa, columna sacra
 S34.3 Lesió de cua de cavall
 S34.4 Lesió de plexe lumbosacre
 S34.5 Lesió de nervis simpàtics lumbars, sacres i pelvians

  

Lesió de gangli o plexe celíac
Lesió de plexe hipogàstric
Lesió de plexe mesentèric (inferior) (superior)
Lesió de nervi esplàncnic

 S34.6 Lesió de nervi perifèric a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 S34.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 S34.9 Lesió de nervis no especificats a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
S35 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S31.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S35

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S35.0 Lesió d'aorta abdominal
  Exclou 1: lesió d'aorta NE (S25.0)
  S35.00 Lesió no especificada d'aorta abdominal
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  S35.01 Laceració menor d'aorta abdominal

   
Transsecció incompleta d'aorta abdominal
Laceració d'aorta abdominal NE
Laceració superficial d'aorta abdominal

  S35.02 Laceració major d'aorta abdominal

   Transsecció completa d'aorta abdominal
Ruptura traumàtica d'aorta abdominal

  S35.09 Altres tipus de lesió d'aorta abdominal
 S35.1 Lesió de vena cava inferior
  Lesió de vena hepàtica

  Exclou 1: lesió de vena cava NE (S25.2)
  S35.10 Lesió no especificada de vena cava inferior
  S35.11 Laceració menor de vena cava inferior

   
Transsecció incompleta de vena cava inferior
Laceració de vena cava inferior NE
Laceració superficial de vena cava inferior

  S35.12 Laceració major de vena cava inferior

   Transsecció completa de vena cava inferior
Ruptura traumàtica de vena cava inferior

  S35.19 Altres tipus de lesió de vena cava inferior
 S35.2 Lesió d'artèria mesentèrica o celíaca i branques
  S35.21 Lesió d'artèria celíaca
   S35.211 Laceració menor d'artèria celíaca

    
Transsecció incompleta d'artèria celíaca
Laceració d'artèria celíaca NE
Laceració superficial d'artèria celíaca

   S35.212 Laceració major d'artèria celíaca

    Transsecció completa d'artèria celíaca
Ruptura traumàtica d'artèria celíaca

   S35.218 Altres tipus de lesió d'artèria celíaca
   S35.219 Lesió no especificada d'artèria celíaca
  S35.22 Lesió d'artèria mesentèrica superior
   S35.221 Laceració menor d'artèria mesentèrica superior

    
Transsecció incompleta d'artèria mesentèrica superior
Laceració d'artèria mesentèrica superior NE
Laceració superficial d'artèria mesentèrica superior

   S35.222 Laceració major d'artèria mesentèrica superior

    Transsecció completa d'artèria mesentèrica superior
Ruptura traumàtica d'artèria mesentèrica superior

   S35.228 Altres tipus de lesió d'artèria mesentèrica superior
   S35.229 Lesió no especificada d'artèria mesentèrica superior
  S35.23 Lesió d'artèria mesentèrica inferior
   S35.231 Laceració menor d'artèria mesentèrica inferior

    
Transsecció incompleta d'artèria mesentèrica inferior
Laceració d'artèria mesentèrica inferior NE
Laceració superficial d'artèria mesentèrica inferior

   S35.232 Laceració major d'artèria mesentèrica inferior

    Transsecció completa d'artèria mesentèrica inferior
Ruptura traumàtica d'artèria mesentèrica inferior

   S35.238 Altres tipus de lesió d'artèria mesentèrica inferior
   S35.239 Lesió no especificada d'artèria mesentèrica inferior
  S35.29 Lesió de branques d'artèria mesentèrica i celíaca

   

Lesió d'artèria gàstrica
Lesió d'artèria gastroduodenal
Lesió d'artèria hepàtica
Lesió d'artèria esplènica
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   S35.291 Laceració menor de branques d'artèria mesentèrica i celíaca

    
Transsecció incompleta de branques d'artèria mesentèrica i celíaca
Laceració de branques d'artèria mesentèrica i celíaca NE
Laceració superficial de branques d'artèria mesentèrica i celíaca

   S35.292 Laceració major de branques d'artèria mesentèrica i celíaca

    Transsecció completa de branques d'artèria mesentèrica i celíaca
Ruptura traumàtica de branques d'artèria mesentèrica i celíaca

   S35.298 Altres tipus de lesió de branques d'artèria mesentèrica i celíaca
   S35.299 Lesió no especificada de branques d'artèria mesentèrica i celíaca
 S35.3 Lesió de vena porta o esplènica i branques
  S35.31 Lesió de vena porta
   S35.311 Laceració de vena porta
   S35.318 Altres tipus especificats de lesió de vena porta
   S35.319 Lesió no especificada de vena porta
  S35.32 Lesió de vena esplènica
   S35.321 Laceració de vena esplènica
   S35.328 Altres tipus especificats de lesió de vena esplènica
   S35.329 Lesió no especificada de vena esplènica
  S35.33 Lesió de vena mesentèrica superior
   S35.331 Laceració de vena mesentèrica superior
   S35.338 Altres tipus especificats de lesió de vena mesentèrica superior
   S35.339 Lesió no especificada de vena mesentèrica superior
  S35.34 Lesió de vena mesentèrica inferior
   S35.341 Laceració de vena mesentèrica inferior
   S35.348 Altres tipus especificats de lesió de vena mesentèrica inferior
   S35.349 Lesió no especificada de vena mesentèrica inferior
 S35.4 Lesió de vasos sanguinis renals
  S35.40 Lesió no especificada de vas sanguini renal
   S35.401 Lesió no especificada, artèria renal dreta
   S35.402 Lesió no especificada, artèria renal esquerra
   S35.403 Lesió no especificada, artèria renal no especificada
   S35.404 Lesió no especificada, vena renal dreta
   S35.405 Lesió no especificada, vena renal esquerra
   S35.406 Lesió no especificada, vena renal no especificada
  S35.41 Laceració de vas sanguini renal
   S35.411 Laceració, artèria renal dreta
   S35.412 Laceració, artèria renal esquerra
   S35.413 Laceració, artèria renal no especificada
   S35.414 Laceració, vena renal dreta
   S35.415 Laceració, vena renal esquerra
   S35.416 Laceració, vena renal no especificada
  S35.49 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini renal
   S35.491 Altres tipus especificats de lesió, artèria renal dreta
   S35.492 Altres tipus especificats de lesió, artèria renal esquerra
   S35.493 Altres tipus especificats de lesió, artèria renal no especificada
   S35.494 Altres tipus especificats de lesió, vena renal dreta
   S35.495 Altres tipus especificats de lesió, vena renal esquerra
   S35.496 Altres tipus especificats de lesió, vena renal no especificada
 S35.5 Lesió de vasos sanguinis ilíacs
  S35.50 Lesió de vas sanguini ilíac no especificat
  S35.51 Lesió d'artèria o vena ilíaques
   Lesió d'artèria o vena hipogàstrica
   S35.511 Lesió, artèria ilíaca dreta
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   S35.512 Lesió, artèria ilíaca esquerra
   S35.513 Lesió, artèria ilíaca no especificada
   S35.514 Lesió, vena ilíaca dreta
   S35.515 Lesió, vena ilíaca esquerra
   S35.516 Lesió, vena ilíaca no especificada
  S35.53 Lesió d'artèria o vena uterines
   S35.531 Lesió, artèria uterina dreta
   S35.532 Lesió, artèria uterina esquerra
   S35.533 Lesió, artèria uterina no especificada
   S35.534 Lesió, vena uterina dreta
   S35.535 Lesió, vena uterina esquerra
   S35.536 Lesió, vena uterina no especificada
  S35.59 Lesió d'altres vasos sanguinis ilíacs
 S35.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis
  Lesió d'artèria o vena ovàrica

  S35.8X Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i
la pelvis

   S35.8X1 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la part inferior
de l'esquena i la pelvis

   S35.8X8 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de
l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis

   S35.8X9 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de l'abdomen, la
part inferior de l'esquena i la pelvis

 S35.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la
pelvis

  S35.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de l'abdomen, la part
inferior de l'esquena i la pelvis

  S35.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'abdomen, la part inferior de
l'esquena i la pelvis

  S35.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell de
l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis

S36 Lesió d'òrgans intraabdominals

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S31.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S36.0 Lesió de melsa
  S36.00 Lesió no especificada de melsa
  S36.02 Contusió de melsa
   S36.020 Contusió menor de melsa
    Contusió de melsa de menys de 2 cm
   S36.021 Contusió major de melsa
    Contusió de melsa de més de 2 cm
   S36.029 Contusió no especificada de melsa
  S36.03 Laceració de melsa
   S36.030 Laceració superficial (capsular) de melsa

    Laceració de melsa de menys d'1 cm
Laceració menor de melsa

   S36.031 Laceració moderada de melsa
    Laceració de melsa de d'1 a 3 cm

1010



   S36.032 Laceració major de melsa

    

Avulsió de melsa
Laceració de melsa de més de 3 cm
Laceració massiva de melsa
Laceracions moderades múltiples de melsa
Laceració estrellada de melsa

   S36.039 Laceració no especificada de melsa
  S36.09 Altres tipus de lesió de melsa
 S36.1 Lesió de fetge, vesícula biliar i conducte biliar
  S36.11 Lesió de fetge
   S36.112 Contusió de fetge
   S36.113 Laceració de grau no especificat de fetge
   S36.114 Laceració menor de fetge

    Laceració que únicament afecta la càpsula, o sense afectació significativa del
parènquima hepàtic [és a dir, menys d'1 cm de profunditat]

   S36.115 Laceració moderada de fetge

    Laceració que afecta el parènquima, però sense lesió greu del parènquima
[és a dir, menys de 10 cm de longitud i menys de 3 cm de profunditat]

   S36.116 Laceració major de fetge

    

Laceració amb lesió significativa del parènquima hepàtic [és a dir, més de 10
cm de longitud i 3 cm de profunditat]
Laceracions moderades múltiples amb hematoma o sense
Laceració estrellada de fetge

   S36.118 Altres tipus de lesió de fetge
   S36.119 Lesió no especificada de fetge
  S36.12 Lesió de vesícula biliar
   S36.122 Contusió de vesícula biliar
   S36.123 Laceració de vesícula biliar
   S36.128 Altres tipus de lesió de vesícula biliar
   S36.129 Lesió no especificada de vesícula biliar
  S36.13 Lesió de conducte biliar
 S36.2 Lesió de pàncrees
  S36.20 Lesió no especificada de pàncrees
   S36.200 Lesió no especificada, cap del pàncrees
   S36.201 Lesió no especificada, cos del pàncrees
   S36.202 Lesió no especificada, cua del pàncrees
   S36.209 Lesió no especificada, part no especificada del pàncrees
  S36.22 Contusió de pàncrees
   S36.220 Contusió, cap del pàncrees
   S36.221 Contusió, cos del pàncrees
   S36.222 Contusió, cua del pàncrees
   S36.229 Contusió, part no especificada del pàncrees
  S36.23 Laceració de grau no especificat de pàncrees
   S36.230 Laceració de grau no especificat, cap del pàncrees
   S36.231 Laceració de grau no especificat, cos del pàncrees
   S36.232 Laceració de grau no especificat, cua del pàncrees
   S36.239 Laceració de grau no especificat, part no especificada del pàncrees
  S36.24 Laceració menor de pàncrees
   S36.240 Laceració menor, cap del pàncrees
   S36.241 Laceració menor, cos del pàncrees
   S36.242 Laceració menor, cua del pàncrees
   S36.249 Laceració menor, part no especificada del pàncrees
  S36.25 Laceració moderada de pàncrees
   S36.250 Laceració moderada, cap del pàncrees
   S36.251 Laceració moderada, cos del pàncrees
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   S36.252 Laceració moderada, cua del pàncrees
   S36.259 Laceració moderada, part no especificada del pàncrees
  S36.26 Laceració major de pàncrees
   S36.260 Laceració major, cap del pàncrees
   S36.261 Laceració major, cos del pàncrees
   S36.262 Laceració major, cua del pàncrees
   S36.269 Laceració major, part no especificada del pàncrees
  S36.29 Altres tipus de lesió de pàncrees
   S36.290 Altres tipus de lesió, cap del pàncrees
   S36.291 Altres tipus de lesió, cos del pàncrees
   S36.292 Altres tipus de lesió, cua del pàncrees
   S36.299 Altres tipus de lesió, part no especificada del pàncrees
 S36.3 Lesió d'estómac
  S36.30 Lesió no especificada d'estómac
  S36.32 Contusió d'estómac
  S36.33 Laceració d'estómac
  S36.39 Altres tipus de lesió d'estómac
 S36.4 Lesió d'intestí prim
  S36.40 Lesió no especificada d'intestí prim
   S36.400 Lesió no especificada, duodè
   S36.408 Lesió no especificada, altres parts de l'intestí prim
   S36.409 Lesió no especificada, part no especificada de l'intestí prim
  S36.41 Lesió primària per ona expansiva d'intestí prim
   Lesió per ona expansiva d'intestí prim NE
   S36.410 Lesió primària per ona expansiva, duodè
   S36.418 Lesió primària per ona expansiva, altres parts de l'intestí prim
   S36.419 Lesió primària per ona expansiva, part no especificada de l'intestí prim
  S36.42 Contusió d'intestí prim
   S36.420 Contusió, duodè
   S36.428 Contusió, altres parts de l'intestí prim
   S36.429 Contusió, part no especificada de l'intestí prim
  S36.43 Laceració d'intestí prim
   S36.430 Laceració, duodè
   S36.438 Laceració, altres parts de l'intestí prim
   S36.439 Laceració, part no especificada de l'intestí prim
  S36.49 Altres tipus de lesió d'intestí prim
   S36.490 Altres tipus de lesió, duodè
   S36.498 Altres tipus de lesió, altres parts de l'intestí prim
   S36.499 Altres tipus de lesió, part no especificada de l'intestí prim
 S36.5 Lesió de còlon
  Exclou 2: lesió de recte (S36.6-)
  S36.50 Lesió no especificada de còlon
   S36.500 Lesió no especificada, còlon ascendent [dret]
   S36.501 Lesió no especificada, còlon transvers
   S36.502 Lesió no especificada, còlon descendent [esquerre]
   S36.503 Lesió no especificada, còlon sigmoide
   S36.508 Lesió no especificada, altres parts del còlon
   S36.509 Lesió no especificada, part no especificada del còlon
  S36.51 Lesió primària per ona expansiva de còlon
   Lesió per ona expansiva de còlon NE
   S36.510 Lesió primària per ona expansiva, còlon ascendent [dret]
   S36.511 Lesió primària per ona expansiva, còlon transvers
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   S36.512 Lesió primària per ona expansiva, còlon descendent [esquerre]
   S36.513 Lesió primària per ona expansiva, còlon sigmoide
   S36.518 Lesió primària per ona expansiva, altres parts del còlon
   S36.519 Lesió primària per ona expansiva, part no especificada del còlon
  S36.52 Contusió de còlon
   S36.520 Contusió, còlon ascendent [dret]
   S36.521 Contusió, còlon transvers
   S36.522 Contusió, còlon descendent [esquerre]
   S36.523 Contusió, còlon sigmoide
   S36.528 Contusió, altres parts del còlon
   S36.529 Contusió, part no especificada del còlon
  S36.53 Laceració de còlon
   S36.530 Laceració, còlon ascendent [dret]
   S36.531 Laceració, còlon transvers
   S36.532 Laceració, còlon descendent [esquerre]
   S36.533 Laceració, còlon sigmoide
   S36.538 Laceració, altres parts del còlon
   S36.539 Laceració, part no especificada del còlon
  S36.59 Altres tipus de lesió de còlon
   Lesió secundària per ona expansiva de còlon
   S36.590 Altres tipus de lesió, còlon ascendent [dret]
   S36.591 Altres tipus de lesió, còlon transvers
   S36.592 Altres tipus de lesió, còlon descendent [esquerre]
   S36.593 Altres tipus de lesió, còlon sigmoide
   S36.598 Altres tipus de lesió, altres parts del còlon
   S36.599 Altres tipus de lesió, part no especificada del còlon
 S36.6 Lesió de recte
  S36.60 Lesió no especificada de recte
  S36.61 Lesió primària per ona expansiva de recte
   Lesió per ona expansiva de recte NE
  S36.62 Contusió de recte
  S36.63 Laceració de recte
  S36.69 Altres tipus de lesió de recte
   Lesió secundària per ona expansiva de recte
 S36.8 Lesió d'altres òrgans intraabdominals
  S36.81 Lesió de peritoneu
  S36.89 Lesió d'altres òrgans intraabdominals
   Lesió de retroperitoneu
   S36.892 Contusió d'altres òrgans intraabdominals
   S36.893 Laceració d'altres òrgans intraabdominals
   S36.898 Altres tipus de lesió d'altres òrgans intraabdominals
   S36.899 Lesió no especificada d'altres òrgans intraabdominals
 S36.9 Lesió d'òrgan intraabdominal no especificat
  S36.90 Lesió no especificada d'òrgan intraabdominal no especificat
  S36.92 Contusió d'òrgan intraabdominal no especificat
  S36.93 Laceració d'òrgan intraabdominal no especificat
  S36.99 Altres tipus de lesió d'òrgan intraabdominal no especificat
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S37 Lesió d'òrgans urinaris i pelvians

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S31.-)

 Exclou 1: traumatisme obstètric d'òrgans pelvians (O71.-)

 Exclou 2: lesió de peritoneu (S36.81)
lesió de retroperitoneu (S36.89-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S37.0 Lesió de ronyó
  Exclou 2: lesió aguda de ronyó (no traumàtica) (N17.9)
  S37.00 Lesió no especificada de ronyó
   S37.001 Lesió no especificada, ronyó dret
   S37.002 Lesió no especificada, ronyó esquerre
   S37.009 Lesió no especificada, ronyó no especificat
  S37.01 Contusió menor de ronyó

   Contusió de ronyó de menys de 2 cm
Contusió de ronyó NE

   S37.011 Contusió menor, ronyó dret
   S37.012 Contusió menor, ronyó esquerre
   S37.019 Contusió menor, ronyó no especificat
  S37.02 Contusió major de ronyó
   Contusió de ronyó de més de 2 cm
   S37.021 Contusió major, ronyó dret
   S37.022 Contusió major, ronyó esquerre
   S37.029 Contusió major, ronyó no especificat
  S37.03 Laceració de grau no especificat de ronyó
   S37.031 Laceració de grau no especificat, ronyó dret
   S37.032 Laceració de grau no especificat, ronyó esquerre
   S37.039 Laceració de grau no especificat, ronyó no especificat
  S37.04 Laceració menor de ronyó
   Laceració de ronyó de menys d'1 cm
   S37.041 Laceració menor, ronyó dret
   S37.042 Laceració menor, ronyó esquerre
   S37.049 Laceració menor, ronyó no especificat
  S37.05 Laceració moderada de ronyó
   Laceració de ronyó de d'1 a 3 cm
   S37.051 Laceració moderada, ronyó dret
   S37.052 Laceració moderada, ronyó esquerre
   S37.059 Laceració moderada, ronyó no especificat
  S37.06 Laceració major de ronyó

   

Avulsió de ronyó
Laceració de ronyó de més de 3 cm
Laceració massiva de ronyó
Laceracions moderades múltiples de ronyó
Laceració estrellada de ronyó

   S37.061 Laceració major, ronyó dret
   S37.062 Laceració major, ronyó esquerre
   S37.069 Laceració major, ronyó no especificat
  S37.09 Altres tipus de lesió de ronyó
   S37.091 Altres tipus de lesió, ronyó dret
   S37.092 Altres tipus de lesió, ronyó esquerre
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   S37.099 Altres tipus de lesió, ronyó no especificat
 S37.1 Lesió d'urèter
  S37.10 Lesió no especificada d'urèter
  S37.12 Contusió d'urèter
  S37.13 Laceració d'urèter
  S37.19 Altres tipus de lesió d'urèter
 S37.2 Lesió de bufeta urinària
  S37.20 Lesió no especificada de bufeta urinària
  S37.22 Contusió de bufeta urinària
  S37.23 Laceració de bufeta urinària
  S37.29 Altres tipus de lesió de bufeta urinària
 S37.3 Lesió d'uretra
  S37.30 Lesió no especificada d'uretra
  S37.32 Contusió d'uretra
  S37.33 Laceració d'uretra
  S37.39 Altres tipus de lesió d'uretra
 S37.4 Lesió d'ovari
  S37.40 Lesió no especificada d'ovari
   S37.401 Lesió no especificada d'ovari, unilateral
   S37.402 Lesió no especificada d'ovari, bilateral
   S37.409 Lesió no especificada d'ovari, lateralitat no especificada
  S37.42 Contusió d'ovari
   S37.421 Contusió d'ovari, unilateral
   S37.422 Contusió d'ovari, bilateral
   S37.429 Contusió d'ovari, lateralitat no especificada
  S37.43 Laceració d'ovari
   S37.431 Laceració d'ovari, unilateral
   S37.432 Laceració d'ovari, bilateral
   S37.439 Laceració d'ovari, lateralitat no especificada
  S37.49 Altres tipus de lesió d'ovari
   S37.491 Altres tipus de lesió d'ovari, unilateral
   S37.492 Altres tipus de lesió d'ovari, bilateral
   S37.499 Altres tipus de lesió d'ovari, lateralitat no especificada
 S37.5 Lesió de trompa de Fal·lopi
  S37.50 Lesió no especificada de trompa de Fal·lopi
   S37.501 Lesió no especificada de trompa de Fal·lopi, unilateral
   S37.502 Lesió no especificada de trompa de Fal·lopi, bilateral
   S37.509 Lesió no especificada de trompa de Fal·lopi, lateralitat no especificada
  S37.51 Lesió primària per ona expansiva de trompa de Fal·lopi
   Lesió per ona expansiva de trompa de Fal·lopi NE
   S37.511 Lesió primària per ona expansiva de trompa de Fal·lopi, unilateral
   S37.512 Lesió primària per ona expansiva de trompa de Fal·lopi, bilateral

   S37.519 Lesió primària per ona expansiva de trompa de Fal·lopi, lateralitat no
especificada

  S37.52 Contusió de trompa de Fal·lopi
   S37.521 Contusió de trompa de Fal·lopi, unilateral
   S37.522 Contusió de trompa de Fal·lopi, bilateral
   S37.529 Contusió de trompa de Fal·lopi, lateralitat no especificada
  S37.53 Laceració de trompa de Fal·lopi
   S37.531 Laceració de trompa de Fal·lopi, unilateral
   S37.532 Laceració de trompa de Fal·lopi, bilateral
   S37.539 Laceració de trompa de Fal·lopi, lateralitat no especificada
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  S37.59 Altres tipus de lesió de trompa de Fal·lopi
   Lesió secundària per ona expansiva de trompa de Fal·lopi
   S37.591 Altres tipus de lesió de trompa de Fal·lopi, unilateral
   S37.592 Altres tipus de lesió de trompa de Fal·lopi, bilateral
   S37.599 Altres tipus de lesió de trompa de Fal·lopi, lateralitat no especificada
 S37.6 Lesió d'úter

  Exclou 1: lesió d'úter durant el part (O71.-)
lesió d'úter gràvid (O9A.2-)

  S37.60 Lesió no especificada d'úter
  S37.62 Contusió d'úter
  S37.63 Laceració d'úter
  S37.69 Altres tipus de lesió d'úter
 S37.8 Lesió d'altres òrgans urinaris i pelvians
  S37.81 Lesió de glàndula suprarenal
   S37.812 Contusió de glàndula suprarenal
   S37.813 Laceració de glàndula suprarenal
   S37.818 Altres tipus de lesió de glàndula suprarenal
   S37.819 Lesió no especificada de glàndula suprarenal
  S37.82 Lesió de pròstata
   S37.822 Contusió de pròstata
   S37.823 Laceració de pròstata
   S37.828 Altres tipus de lesió de pròstata
   S37.829 Lesió no especificada de pròstata
  S37.89 Lesió d'un altre òrgan urinari i pelvià
   S37.892 Contusió d'un altre òrgan urinari i pelvià
   S37.893 Laceració d'un altre òrgan urinari i pelvià
   S37.898 Altres tipus de lesió d'un altre òrgan urinari i pelvià
   S37.899 Lesió no especificada d'un altre òrgan urinari i pelvià
 S37.9 Lesió d'òrgan urinari i pelvià no especificat
  S37.90 Lesió no especificada d'òrgan urinari i pelvià no especificat
  S37.92 Contusió d'òrgan urinari i pelvià no especificat
  S37.93 Laceració d'òrgan urinari i pelvià no especificat
  S37.99 Altres tipus de lesió d'òrgan urinari i pelvià no especificat
S38 Lesió per esclafament i amputació traumàtica d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S38.0 Lesió per esclafament d'òrgans genitals externs

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol lesió associada

  S38.00 Lesió per esclafament d'òrgans genitals externs no especificats

   S38.001 Lesió per esclafament d'òrgans genitals externs no especificats,
masculins

   S38.002 Lesió per esclafament d'òrgans genitals externs no especificats,
femenins

  S38.01 Lesió per esclafament de penis
  S38.02 Lesió per esclafament d'escrot i testicle
  S38.03 Lesió per esclafament de vulva
 S38.1 Lesió per esclafament d'abdomen, part inferior de l'esquena i pelvis
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades, com ara:
ferida oberta a la paret abdominal (S31.-)
fractura de columna lumbar o dorsal i pelvis (S22.0-, S32.-)
lesió de medul·la espinal (S34.0, S34.1-)
lesió d'òrgans intraabdominals (S36.-)
lesió d'òrgans urinaris i pelvians (S37.-)

  Exclou 2: lesió per esclafament d'òrgans genitals externs (S38.0-)
 S38.2 Amputació traumàtica d'òrgans genitals externs
  S38.21 Amputació traumàtica d'òrgans genitals externs femenins

   
Amputació traumàtica de clítoris
Amputació traumàtica de llavi vulvar (major) (menor)
Amputació traumàtica de vulva

   S38.211 Amputació traumàtica completa d'òrgans genitals externs femenins
   S38.212 Amputació traumàtica parcial d'òrgans genitals externs femenins
  S38.22 Amputació traumàtica de penis
   S38.221 Amputació traumàtica completa de penis
   S38.222 Amputació traumàtica parcial de penis
  S38.23 Amputació traumàtica d'escrot i testicle
   S38.231 Amputació traumàtica completa d'escrot i testicle
   S38.232 Amputació traumàtica parcial d'escrot i testicle
 S38.3 Transsecció (parcial) d'abdomen
S39 Altres lesions i lesions no especificades d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S31.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments de la columna lumbar i la pelvis (S33.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S39

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S39.0 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la pelvis

  S39.00 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'abdomen, la part inferior de
l'esquena i la pelvis

   S39.001 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, abdomen

   S39.002 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, part inferior de
l'esquena

   S39.003 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, pelvis

  S39.01 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la
pelvis

   S39.011 Distensió de múscul, fàscia i tendó, abdomen
   S39.012 Distensió de múscul, fàscia i tendó, part inferior de l'esquena
   S39.013 Distensió de múscul, fàscia i tendó, pelvis

  S39.02 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'abdomen, la part inferior de l'esquena i la
pelvis

   S39.021 Laceració de múscul, fàscia i tendó, abdomen
   S39.022 Laceració de múscul, fàscia i tendó, part inferior de l'esquena
   S39.023 Laceració de múscul, fàscia i tendó, pelvis

  S39.09 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'abdomen, la part inferior de
l'esquena i la pelvis

   S39.091 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó, abdomen
   S39.092 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó, part inferior de l'esquena
   S39.093 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó, pelvis
 S39.8 Altres tipus especificats de lesió d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
  S39.81 Altres tipus especificats de lesió, abdomen
  S39.82 Altres tipus especificats de lesió, part inferior de l'esquena
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  S39.83 Altres tipus especificats de lesió, pelvis
  S39.84 Altres tipus especificats de lesió, genitals externs
   S39.840 Fractura del cos cavernós del penis
   S39.848 Altres tipus especificats de lesió de genitals externs
 S39.9 Lesió no especificada d'abdomen, part inferior de l'esquena, pelvis i genitals externs
  S39.91 Lesió no especificada, abdomen
  S39.92 Lesió no especificada, part inferior de l'esquena
  S39.93 Lesió no especificada, pelvis
  S39.94 Lesió no especificada, genitals externs
Lesions d'espatlla i braç (S40-S49)
Inclou: lesions d'aixella

lesions de regió escapular
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
lesions de colze (S50-S59)
picada d'insecte verinós (T63.4)

S40 Lesió superficial d'espatlla i braç
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S40

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S40.0 Contusió d'espatlla i braç
  S40.01 Contusió d'espatlla
   S40.011 Contusió, espatlla dreta
   S40.012 Contusió, espatlla esquerra
   S40.019 Contusió, espatlla no especificada
  S40.02 Contusió de braç
   S40.021 Contusió, braç dret
   S40.022 Contusió, braç esquerre
   S40.029 Contusió, braç no especificat
 S40.2 Altres tipus de lesió superficial d'espatlla
  S40.21 Abrasió d'espatlla
   S40.211 Abrasió, espatlla dreta
   S40.212 Abrasió, espatlla esquerra
   S40.219 Abrasió, espatlla no especificada
  S40.22 Butllofa (no tèrmica) a l'espatlla
   S40.221 Butllofa (no tèrmica), espatlla dreta
   S40.222 Butllofa (no tèrmica), espatlla esquerra
   S40.229 Butllofa (no tèrmica), espatlla no especificada
  S40.24 Constricció externa d'espatlla
   S40.241 Constricció externa, espatlla dreta
   S40.242 Constricció externa, espatlla esquerra
   S40.249 Constricció externa, espatlla no especificada
  S40.25 Cos estrany superficial a l'espatlla
   Estella a l'espatlla
   S40.251 Cos estrany superficial, espatlla dreta
   S40.252 Cos estrany superficial, espatlla esquerra
   S40.259 Cos estrany superficial, espatlla no especificada
  S40.26 Picada d'insecte (no verinós) a l'espatlla
   S40.261 Picada d'insecte (no verinós), espatlla dreta
   S40.262 Picada d'insecte (no verinós), espatlla esquerra
   S40.269 Picada d'insecte (no verinós), espatlla no especificada
  S40.27 Altres tipus de picada i mossegada superficials a l'espatlla
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   Exclou 1: mossegada oberta a l'espatlla (S41.05)
   S40.271 Altres tipus de picada i mossegada superficials, espatlla dreta
   S40.272 Altres tipus de picada i mossegada superficials, espatlla esquerra

   S40.279 Altres tipus de picada i mossegada superficials, espatlla no
especificada

 S40.8 Altres tipus de lesió superficial de braç
  S40.81 Abrasió de braç
   S40.811 Abrasió, braç dret
   S40.812 Abrasió, braç esquerre
   S40.819 Abrasió, braç no especificat
  S40.82 Butllofa (no tèrmica) al braç
   S40.821 Butllofa (no tèrmica), braç dret
   S40.822 Butllofa (no tèrmica), braç esquerre
   S40.829 Butllofa (no tèrmica), braç no especificat
  S40.84 Constricció externa de braç
   S40.841 Constricció externa, braç dret
   S40.842 Constricció externa, braç esquerre
   S40.849 Constricció externa, braç no especificat
  S40.85 Cos estrany superficial al braç
   Estella al braç
   S40.851 Cos estrany superficial, braç dret
   S40.852 Cos estrany superficial, braç esquerre
   S40.859 Cos estrany superficial, braç no especificat
  S40.86 Picada d'insecte (no verinós) al braç
   S40.861 Picada d'insecte (no verinós), braç dret
   S40.862 Picada d'insecte (no verinós), braç esquerre
   S40.869 Picada d'insecte (no verinós), braç no especificat
  S40.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials al braç
   Exclou 1: mossegada oberta al braç (S41.14)

   Exclou 2: altres tipus de picada i mossegada superficials a l'espatlla (S40.27-)
   S40.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, braç dret
   S40.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, braç esquerre
   S40.879 Altres tipus de picada i mossegada superficials, braç no especificat
 S40.9 Lesió superficial no especificada d'espatlla i braç
  S40.91 Lesió superficial no especificada d'espatlla
   S40.911 Lesió superficial no especificada, espatlla dreta
   S40.912 Lesió superficial no especificada, espatlla esquerra
   S40.919 Lesió superficial no especificada, espatlla no especificada
  S40.92 Lesió superficial no especificada de braç
   S40.921 Lesió superficial no especificada, braç dret
   S40.922 Lesió superficial no especificada, braç esquerre
   S40.929 Lesió superficial no especificada, braç no especificat
S41 Ferida oberta a l'espatlla i el braç

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica d'espatlla i braç (S48.-)

 Exclou 2: fractura oberta d'espatlla i braç (S42.- amb setè caràcter B o C)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S41

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 S41.0 Ferida oberta a l'espatlla
  S41.00 Ferida oberta no especificada a l'espatlla
   S41.001 Ferida oberta no especificada, espatlla dreta
   S41.002 Ferida oberta no especificada, espatlla esquerra
   S41.009 Ferida oberta no especificada, espatlla no especificada
  S41.01 Laceració d'espatlla sense cos estrany
   S41.011 Laceració sense cos estrany, espatlla dreta
   S41.012 Laceració sense cos estrany, espatlla esquerra
   S41.019 Laceració sense cos estrany, espatlla no especificada
  S41.02 Laceració d'espatlla amb cos estrany
   S41.021 Laceració amb cos estrany, espatlla dreta
   S41.022 Laceració amb cos estrany, espatlla esquerra
   S41.029 Laceració amb cos estrany, espatlla no especificada
  S41.03 Ferida punxant a l'espatlla sense cos estrany
   S41.031 Ferida punxant sense cos estrany, espatlla dreta
   S41.032 Ferida punxant sense cos estrany, espatlla esquerra
   S41.039 Ferida punxant sense cos estrany, espatlla no especificada
  S41.04 Ferida punxant a l'espatlla amb cos estrany
   S41.041 Ferida punxant amb cos estrany, espatlla dreta
   S41.042 Ferida punxant amb cos estrany, espatlla esquerra
   S41.049 Ferida punxant amb cos estrany, espatlla no especificada
  S41.05 Mossegada oberta a l'espatlla
   Mossegada a l'espatlla NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a l'espatlla (S40.27)
   S41.051 Mossegada oberta, espatlla dreta
   S41.052 Mossegada oberta, espatlla esquerra
   S41.059 Mossegada oberta, espatlla no especificada
 S41.1 Ferida oberta al braç
  S41.10 Ferida oberta no especificada al braç
   S41.101 Ferida oberta no especificada, braç dret
   S41.102 Ferida oberta no especificada, braç esquerre
   S41.109 Ferida oberta no especificada, braç no especificat
  S41.11 Laceració de braç sense cos estrany
   S41.111 Laceració sense cos estrany, braç dret
   S41.112 Laceració sense cos estrany, braç esquerre
   S41.119 Laceració sense cos estrany, braç no especificat
  S41.12 Laceració de braç amb cos estrany
   S41.121 Laceració amb cos estrany, braç dret
   S41.122 Laceració amb cos estrany, braç esquerre
   S41.129 Laceració amb cos estrany, braç no especificat
  S41.13 Ferida punxant al braç sense cos estrany
   S41.131 Ferida punxant sense cos estrany, braç dret
   S41.132 Ferida punxant sense cos estrany, braç esquerre
   S41.139 Ferida punxant sense cos estrany, braç no especificat
  S41.14 Ferida punxant al braç amb cos estrany
   S41.141 Ferida punxant amb cos estrany, braç dret
   S41.142 Ferida punxant amb cos estrany, braç esquerre
   S41.149 Ferida punxant amb cos estrany, braç no especificat
  S41.15 Mossegada oberta al braç
   Mossegada al braç NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al braç (S40.87)
   S41.151 Mossegada oberta, braç dret
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   S41.152 Mossegada oberta, braç esquerre
   S41.159 Mossegada oberta, braç no especificat
S42 Fractura d'espatlla i braç

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Exclou 1: amputació traumàtica d'espatlla i braç (S48.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S42

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S42.0 Fractura de clavícula
  S42.00 Fractura de part no especificada de la clavícula
   S42.001 Fractura de part no especificada, clavícula dreta
   S42.002 Fractura de part no especificada, clavícula esquerra
   S42.009 Fractura de part no especificada, clavícula no especificada
  S42.01 Fractura de l'extrem esternal de la clavícula

   S42.011 Fractura amb desplaçament anterior de l'extrem esternal, clavícula
dreta

   S42.012 Fractura amb desplaçament anterior de l'extrem esternal, clavícula
esquerra

   S42.013 Fractura amb desplaçament anterior de l'extrem esternal, clavícula no
especificada

    Fractura desplaçada de l'extrem esternal de la clavícula NE

   S42.014 Fractura amb desplaçament posterior de l'extrem esternal, clavícula
dreta

   S42.015 Fractura amb desplaçament posterior de l'extrem esternal, clavícula
esquerra

   S42.016 Fractura amb desplaçament posterior de l'extrem esternal, clavícula no
especificada

   S42.017 Fractura no desplaçada de l'extrem esternal, clavícula dreta
   S42.018 Fractura no desplaçada de l'extrem esternal, clavícula esquerra
   S42.019 Fractura no desplaçada de l'extrem esternal, clavícula no especificada
  S42.02 Fractura de la diàfisi de la clavícula
   S42.021 Fractura desplaçada de la diàfisi, clavícula dreta
   S42.022 Fractura desplaçada de la diàfisi, clavícula esquerra
   S42.023 Fractura desplaçada de la diàfisi, clavícula no especificada
   S42.024 Fractura no desplaçada de la diàfisi, clavícula dreta
   S42.025 Fractura no desplaçada de la diàfisi, clavícula esquerra
   S42.026 Fractura no desplaçada de la diàfisi, clavícula no especificada
  S42.03 Fractura de l'extrem lateral de la clavícula
   Fractura de l'extrem acromial de la clavícula
   S42.031 Fractura desplaçada de l'extrem lateral, clavícula dreta
   S42.032 Fractura desplaçada de l'extrem lateral, clavícula esquerra
   S42.033 Fractura desplaçada de l'extrem lateral, clavícula no especificada
   S42.034 Fractura no desplaçada de l'extrem lateral, clavícula dreta
   S42.035 Fractura no desplaçada de l'extrem lateral, clavícula esquerra
   S42.036 Fractura no desplaçada de l'extrem lateral, clavícula no especificada
 S42.1 Fractura d'escàpula
  S42.10 Fractura de part no especificada de l'escàpula
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   S42.101 Fractura de part no especificada de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.102 Fractura de part no especificada de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.109 Fractura de part no especificada de l'escàpula, espatlla no especificada
  S42.11 Fractura del cos de l'escàpula
   S42.111 Fractura desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.112 Fractura desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.113 Fractura desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla no especificada
   S42.114 Fractura no desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.115 Fractura no desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.116 Fractura no desplaçada del cos de l'escàpula, espatlla no especificada
  S42.12 Fractura de l'apòfisi acromial
   S42.121 Fractura desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla dreta
   S42.122 Fractura desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla esquerra
   S42.123 Fractura desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla no especificada
   S42.124 Fractura no desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla dreta
   S42.125 Fractura no desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla esquerra
   S42.126 Fractura no desplaçada de l'apòfisi acromial, espatlla no especificada
  S42.13 Fractura de l'apòfisi coracoide
   S42.131 Fractura desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla dreta
   S42.132 Fractura desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla esquerra
   S42.133 Fractura desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla no especificada
   S42.134 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla dreta
   S42.135 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla esquerra
   S42.136 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coracoide, espatlla no especificada
  S42.14 Fractura de la cavitat glenoide de l'escàpula
   S42.141 Fractura desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla dreta

   S42.142 Fractura desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla
esquerra

   S42.143 Fractura desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla no
especificada

   S42.144 Fractura no desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla
dreta

   S42.145 Fractura no desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla
esquerra

   S42.146 Fractura no desplaçada de la cavitat glenoide de l'escàpula, espatlla no
especificada

  S42.15 Fractura del coll de l'escàpula
   S42.151 Fractura desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.152 Fractura desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.153 Fractura desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla no especificada
   S42.154 Fractura no desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.155 Fractura no desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.156 Fractura no desplaçada del coll de l'escàpula, espatlla no especificada
  S42.19 Fractura d'altres parts de l'escàpula
   S42.191 Fractura d'altres parts de l'escàpula, espatlla dreta
   S42.192 Fractura d'altres parts de l'escàpula, espatlla esquerra
   S42.199 Fractura d'altres parts de l'escàpula, espatlla no especificada
 S42.2 Fractura de l'extrem superior de l'húmer
  Fractura de l'extrem proximal de l'húmer

  Exclou 2: fractura de la diàfisi de l'húmer (S42.3-)
fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer (S49.0-)

  S42.20 Fractura no especificada de l'extrem superior de l'húmer
   S42.201 Fractura no especificada de l'extrem superior, húmer dret
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   S42.202 Fractura no especificada de l'extrem superior, húmer esquerre
   S42.209 Fractura no especificada de l'extrem superior, húmer no especificat
  S42.21 Fractura no especificada del coll quirúrgic de l'húmer
   Fractura del coll de l'húmer NE
   S42.211 Fractura desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer dret
   S42.212 Fractura desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer esquerre

   S42.213 Fractura desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer no
especificat

   S42.214 Fractura no desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer dret

   S42.215 Fractura no desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer
esquerre

   S42.216 Fractura no desplaçada no especificada del coll quirúrgic, húmer no
especificat

  S42.22 Fractura en 2 fragments del coll quirúrgic de l'húmer
   S42.221 Fractura en 2 fragments desplaçada del coll quirúrgic, húmer dret
   S42.222 Fractura en 2 fragments desplaçada del coll quirúrgic, húmer esquerre

   S42.223 Fractura en 2 fragments desplaçada del coll quirúrgic, húmer no
especificat

   S42.224 Fractura en 2 fragments no desplaçada del coll quirúrgic, húmer dret

   S42.225 Fractura en 2 fragments no desplaçada del coll quirúrgic, húmer
esquerre

   S42.226 Fractura en 2 fragments no desplaçada del coll quirúrgic, húmer no
especificat

  S42.23 Fractura en 3 fragments del coll quirúrgic de l'húmer
   S42.231 Fractura en 3 fragments del coll quirúrgic, húmer dret
   S42.232 Fractura en 3 fragments del coll quirúrgic, húmer esquerre
   S42.239 Fractura en 3 fragments del coll quirúrgic, húmer no especificat
  S42.24 Fractura en 4 fragments del coll quirúrgic de l'húmer
   S42.241 Fractura en 4 fragments del coll quirúrgic, húmer dret
   S42.242 Fractura en 4 fragments del coll quirúrgic, húmer esquerre
   S42.249 Fractura en 4 fragments del coll quirúrgic, húmer no especificat
  S42.25 Fractura del tròquiter de l'húmer
   S42.251 Fractura desplaçada del tròquiter, húmer dret
   S42.252 Fractura desplaçada del tròquiter, húmer esquerre
   S42.253 Fractura desplaçada del tròquiter, húmer no especificat
   S42.254 Fractura no desplaçada del tròquiter, húmer dret
   S42.255 Fractura no desplaçada del tròquiter, húmer esquerre
   S42.256 Fractura no desplaçada del tròquiter, húmer no especificat
  S42.26 Fractura del troquí de l'húmer
   S42.261 Fractura desplaçada del troquí, húmer dret
   S42.262 Fractura desplaçada del troquí, húmer esquerre
   S42.263 Fractura desplaçada del troquí, húmer no especificat
   S42.264 Fractura no desplaçada del troquí, húmer dret
   S42.265 Fractura no desplaçada del troquí, húmer esquerre
   S42.266 Fractura no desplaçada del troquí, húmer no especificat
  S42.27 Fractura de rebava de l'extrem superior de l'húmer

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S42.27

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa
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   S - seqüela

   S42.271 Fractura de rebava de l'extrem superior, húmer dret
   S42.272 Fractura de rebava de l'extrem superior, húmer esquerre
   S42.279 Fractura de rebava de l'extrem superior, húmer no especificat
  S42.29 Altres tipus de fractura de l'extrem superior de l'húmer

   Fractura del coll anatòmic de l'húmer
Fractura del cap articular de l'húmer

   S42.291 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem superior, húmer dret

   S42.292 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem superior, húmer
esquerre

   S42.293 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem superior, húmer no
especificat

   S42.294 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem superior, húmer dret

   S42.295 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem superior, húmer
esquerre

   S42.296 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem superior, húmer no
especificat

 S42.3 Fractura de la diàfisi de l'húmer

  Fractura d'húmer NE
Fractura de braç NE

  Exclou 2: fractures fisials de l'extrem inferior de l'húmer (S49.1-)
fractures fisials de l'extrem superior de l'húmer (S49.0-)

  S42.30 Fractura no especificada de la diàfisi de l'húmer

   S42.301 Fractura no especificada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
dreta

   S42.302 Fractura no especificada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
esquerra

   S42.309 Fractura no especificada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior no
especificada

  S42.31 Fractura de canya verda de la diàfisi de l'húmer

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S42.31

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S42.311 Fractura de canya verda de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
dreta

   S42.312 Fractura de canya verda de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
esquerra

   S42.319 Fractura de canya verda de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior no
especificada

  S42.32 Fractura transversal de la diàfisi de l'húmer

   S42.321 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.322 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.323 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

   S42.324 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.325 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra
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   S42.326 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S42.33 Fractura obliqua de la diàfisi de l'húmer

   S42.331 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
dreta

   S42.332 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
esquerra

   S42.333 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat superior
no especificada

   S42.334 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.335 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.336 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S42.34 Fractura espiroide de la diàfisi de l'húmer

   S42.341 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.342 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.343 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

   S42.344 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.345 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.346 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S42.35 Fractura comminuta de la diàfisi de l'húmer

   S42.351 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.352 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.353 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

   S42.354 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.355 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.356 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S42.36 Fractura segmentària de la diàfisi de l'húmer

   S42.361 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.362 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.363 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

   S42.364 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S42.365 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S42.366 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S42.39 Altres tipus de fractura de la diàfisi de l'húmer
   S42.391 Altres tipus de fractura de la diàfisi, húmer dret
   S42.392 Altres tipus de fractura de la diàfisi, húmer esquerre
   S42.399 Altres tipus de fractura de la diàfisi, húmer no especificat
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 S42.4 Fractura de l'extrem inferior de l'húmer
  Fractura de l'extrem distal de l'húmer

  Exclou 2: fractura de la diàfisi de l'húmer (S42.3-)
fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer (S49.1-)

  S42.40 Fractura no especificada de l'extrem inferior de l'húmer
   Fractura de colze NE
   S42.401 Fractura no especificada de l'extrem inferior, húmer dret
   S42.402 Fractura no especificada de l'extrem inferior, húmer esquerre
   S42.409 Fractura no especificada de l'extrem inferior, húmer no especificat
  S42.41 Fractura supracondília simple sense fractura intercondília d'húmer

   S42.411 Fractura supracondília simple desplaçada sense fractura intercondília,
húmer dret

   S42.412 Fractura supracondília simple desplaçada sense fractura intercondília,
húmer esquerre

   S42.413 Fractura supracondília simple desplaçada sense fractura intercondília,
húmer no especificat

   S42.414 Fractura supracondília simple no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer dret

   S42.415 Fractura supracondília simple no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer esquerre

   S42.416 Fractura supracondília simple no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer no especificat

  S42.42 Fractura supracondília comminuta sense fractura intercondília d'húmer

   S42.421 Fractura supracondília comminuta desplaçada sense fractura
intercondília, húmer dret

   S42.422 Fractura supracondília comminuta desplaçada sense fractura
intercondília, húmer esquerre

   S42.423 Fractura supracondília comminuta desplaçada sense fractura
intercondília, húmer no especificat

   S42.424 Fractura supracondília comminuta no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer dret

   S42.425 Fractura supracondília comminuta no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer esquerre

   S42.426 Fractura supracondília comminuta no desplaçada sense fractura
intercondília, húmer no especificat

  S42.43 Fractura (avulsió) de l'epicòndil lateral de l'húmer
   S42.431 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer dret
   S42.432 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer esquerre

   S42.433 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer no
especificat

   S42.434 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer dret
   S42.435 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer esquerre

   S42.436 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil lateral, húmer no
especificat

  S42.44 Fractura (avulsió) de l'epicòndil medial de l'húmer
   S42.441 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil medial, húmer dret
   S42.442 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil medial, húmer esquerre

   S42.443 Fractura (avulsió) desplaçada de l'epicòndil medial, húmer no
especificat

   S42.444 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil medial, húmer dret
   S42.445 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil medial, húmer esquerre

   S42.446 Fractura (avulsió) no desplaçada de l'epicòndil medial, húmer no
especificat

   S42.447 Fractura (avulsió) incarcerada de l'epicòndil medial, húmer dret
   S42.448 Fractura (avulsió) incarcerada de l'epicòndil medial, húmer esquerre
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   S42.449 Fractura (avulsió) incarcerada de l'epicòndil medial, húmer no
especificat

  S42.45 Fractura de l'epicòndil de l'húmer
   Fractura del còndil de l'húmer
   S42.451 Fractura desplaçada de l'epicòndil, húmer dret
   S42.452 Fractura desplaçada de l'epicòndil, húmer esquerre
   S42.453 Fractura desplaçada de l'epicòndil, húmer no especificat
   S42.454 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, húmer dret
   S42.455 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, húmer esquerre
   S42.456 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, húmer no especificat
  S42.46 Fractura de l'epitròclea de l'húmer
   Fractura de la tròclea de l'húmer
   S42.461 Fractura desplaçada de l'epitròclea, húmer dret
   S42.462 Fractura desplaçada de l'epitròclea, húmer esquerre
   S42.463 Fractura desplaçada de l'epitròclea, húmer no especificat
   S42.464 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, húmer dret
   S42.465 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, húmer esquerre
   S42.466 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, húmer no especificat
  S42.47 Fractura transcondília d'húmer
   S42.471 Fractura transcondília desplaçada, húmer dret
   S42.472 Fractura transcondília desplaçada, húmer esquerre
   S42.473 Fractura transcondília desplaçada, húmer no especificat
   S42.474 Fractura transcondília no desplaçada, húmer dret
   S42.475 Fractura transcondília no desplaçada, húmer esquerre
   S42.476 Fractura transcondília no desplaçada, húmer no especificat
  S42.48 Fractura de rebava de l'extrem inferior de l'húmer

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S42.48

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S42.481 Fractura de rebava de l'extrem inferior, húmer dret
   S42.482 Fractura de rebava de l'extrem inferior, húmer esquerre
   S42.489 Fractura de rebava de l'extrem inferior, húmer no especificat
  S42.49 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior de l'húmer
   S42.491 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem inferior, húmer dret
   S42.492 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem inferior, húmer esquerre

   S42.493 Altres tipus de fractura desplaçada de l'extrem inferior, húmer no
especificat

   S42.494 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem inferior, húmer dret

   S42.495 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem inferior, húmer
esquerre

   S42.496 Altres tipus de fractura no desplaçada de l'extrem inferior, húmer no
especificat

 S42.9 Fractura de part no especificada de la cintura escapular
  Fractura d'espatlla NE
  S42.90 Fractura de part no especificada, cintura escapular no especificada
  S42.91 Fractura de part no especificada, cintura escapular dreta
  S42.92 Fractura de part no especificada, cintura escapular esquerra
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S43 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments de la cintura escapular

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament de la cintura escapular
esquinç de cartílag, articulació o lligament de la cintura escapular
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament de la cintura escapular
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament de la cintura escapular
laceració de cartílag, articulació o lligament de la cintura escapular
ruptura traumàtica d'articulació o lligament de la cintura escapular
subluxació traumàtica d'articulació o lligament de la cintura escapular

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul, fàscia i tendó de l'espatlla i el braç (S46.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S43

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S43.0 Subluxació i luxació de l'articulació de l'espatlla

  Luxació de l'articulació glenohumeral
Subluxació de l'articulació glenohumeral

  S43.00 Subluxació i luxació no especificades de l'articulació de l'espatlla

   Luxació d'húmer NE
Subluxació d'húmer NE

   S43.001 Subluxació no especificada d'articulació, espatlla dreta
   S43.002 Subluxació no especificada d'articulació, espatlla esquerra
   S43.003 Subluxació no especificada d'articulació, espatlla no especificada
   S43.004 Luxació no especificada d'articulació, espatlla dreta
   S43.005 Luxació no especificada d'articulació, espatlla esquerra
   S43.006 Luxació no especificada d'articulació, espatlla no especificada
  S43.01 Subluxació i luxació anteriors d'húmer
   S43.011 Subluxació anterior, húmer dret
   S43.012 Subluxació anterior, húmer esquerre
   S43.013 Subluxació anterior, húmer no especificat
   S43.014 Luxació anterior, húmer dret
   S43.015 Luxació anterior, húmer esquerre
   S43.016 Luxació anterior, húmer no especificat
  S43.02 Subluxació i luxació posteriors d'húmer
   S43.021 Subluxació posterior, húmer dret
   S43.022 Subluxació posterior, húmer esquerre
   S43.023 Subluxació posterior, húmer no especificat
   S43.024 Luxació posterior, húmer dret
   S43.025 Luxació posterior, húmer esquerre
   S43.026 Luxació posterior, húmer no especificat
  S43.03 Subluxació i luxació inferiors d'húmer
   S43.031 Subluxació inferior, húmer dret
   S43.032 Subluxació inferior, húmer esquerre
   S43.033 Subluxació inferior, húmer no especificat
   S43.034 Luxació inferior, húmer dret
   S43.035 Luxació inferior, húmer esquerre
   S43.036 Luxació inferior, húmer no especificat
  S43.08 Altres tipus de subluxació i luxació de l'articulació de l'espatlla
   S43.081 Altres tipus de subluxació de l'articulació, espatlla dreta
   S43.082 Altres tipus de subluxació de l'articulació, espatlla esquerra
   S43.083 Altres tipus de subluxació de l'articulació, espatlla no especificada
   S43.084 Altres tipus de luxació de l'articulació, espatlla dreta
   S43.085 Altres tipus de luxació de l'articulació, espatlla esquerra
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   S43.086 Altres tipus de luxació de l'articulació, espatlla no especificada
 S43.1 Subluxació i luxació de l'articulació acromioclavicular
  S43.10 Luxació no especificada de l'articulació acromioclavicular
   S43.101 Luxació no especificada, articulació acromioclavicular dreta
   S43.102 Luxació no especificada, articulació acromioclavicular esquerra
   S43.109 Luxació no especificada, articulació acromioclavicular no especificada
  S43.11 Subluxació de l'articulació acromioclavicular
   S43.111 Subluxació, articulació acromioclavicular dreta
   S43.112 Subluxació, articulació acromioclavicular esquerra
   S43.119 Subluxació, articulació acromioclavicular no especificada
  S43.12 Luxació de l'articulació acromioclavicular, desplaçament del 100% al 200%

   S43.121 Luxació de l'articulació acromioclavicular dreta, desplaçament del
100% al 200%

   S43.122 Luxació de l'articulació acromioclavicular esquerra, desplaçament del
100% al 200%

   S43.129 Luxació d'articulació acromioclavicular no especificada, desplaçament
del 100% al 200%

  S43.13 Luxació de l'articulació acromioclavicular, desplaçament superior al 200%

   S43.131 Luxació, articulació acromioclavicular dreta, desplaçament superior al
200%

   S43.132 Luxació, articulació acromioclavicular esquerra, desplaçament
superior al 200%

   S43.139 Luxació, articulació acromioclavicular no especificada, desplaçament
superior al 200%

  S43.14 Luxació inferior de l'articulació acromioclavicular
   S43.141 Luxació inferior, articulació acromioclavicular dreta
   S43.142 Luxació inferior, articulació acromioclavicular esquerra
   S43.149 Luxació inferior, articulació acromioclavicular no especificada
  S43.15 Luxació posterior de l'articulació acromioclavicular
   S43.151 Luxació posterior, articulació acromioclavicular dreta
   S43.152 Luxació posterior, articulació acromioclavicular esquerra
   S43.159 Luxació posterior, articulació acromioclavicular no especificada
 S43.2 Subluxació i luxació de l'articulació esternoclavicular
  S43.20 Subluxació i luxació no especificades de l'articulació esternoclavicular
   S43.201 Subluxació no especificada, articulació esternoclavicular dreta
   S43.202 Subluxació no especificada, articulació esternoclavicular esquerra

   S43.203 Subluxació no especificada, articulació esternoclavicular no
especificada

   S43.204 Luxació no especificada, articulació esternoclavicular dreta
   S43.205 Luxació no especificada, articulació esternoclavicular esquerra
   S43.206 Luxació no especificada, articulació esternoclavicular no especificada
  S43.21 Subluxació i luxació anteriors de l'articulació esternoclavicular
   S43.211 Subluxació anterior, articulació esternoclavicular dreta
   S43.212 Subluxació anterior, articulació esternoclavicular esquerra
   S43.213 Subluxació anterior, articulació esternoclavicular no especificada
   S43.214 Luxació anterior, articulació esternoclavicular dreta
   S43.215 Luxació anterior, articulació esternoclavicular esquerra
   S43.216 Luxació anterior, articulació esternoclavicular no especificada
  S43.22 Subluxació i luxació posteriors de l'articulació esternoclavicular
   S43.221 Subluxació posterior, articulació esternoclavicular dreta
   S43.222 Subluxació posterior, articulació esternoclavicular esquerra
   S43.223 Subluxació posterior, articulació esternoclavicular no especificada
   S43.224 Luxació posterior, articulació esternoclavicular dreta
   S43.225 Luxació posterior, articulació esternoclavicular esquerra
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   S43.226 Luxació posterior, articulació esternoclavicular no especificada

 S43.3 Subluxació i luxació d'altres parts de la cintura escapular i de parts de la cintura escapular no
especificades

  S43.30 Subluxació i luxació de parts no especificades de la cintura escapular

   Luxació de cintura escapular NE
Subluxació de cintura escapular NE

   S43.301 Subluxació de parts no especificades, cintura escapular dreta
   S43.302 Subluxació de parts no especificades, cintura escapular esquerra

   S43.303 Subluxació de parts no especificades, cintura escapular no
especificada

   S43.304 Luxació de parts no especificades, cintura escapular dreta
   S43.305 Luxació de parts no especificades, cintura escapular esquerra
   S43.306 Luxació de parts no especificades, cintura escapular no especificada
  S43.31 Subluxació i luxació d'escàpula
   S43.311 Subluxació, escàpula dreta
   S43.312 Subluxació, escàpula esquerra
   S43.313 Subluxació, escàpula no especificada
   S43.314 Luxació, escàpula dreta
   S43.315 Luxació, escàpula esquerra
   S43.316 Luxació, escàpula no especificada
  S43.39 Subluxació i luxació d'altres parts de la cintura escapular
   S43.391 Subluxació d'altres parts, cintura escapular dreta
   S43.392 Subluxació d'altres parts, cintura escapular esquerra
   S43.393 Subluxació d'altres parts, cintura escapular no especificada
   S43.394 Luxació d'altres parts, cintura escapular dreta
   S43.395 Luxació d'altres parts, cintura escapular esquerra
   S43.396 Luxació d'altres parts, cintura escapular no especificada
 S43.4 Esquinç de l'articulació de l'espatlla
  S43.40 Esquinç no especificat de l'articulació de l'espatlla
   S43.401 Esquinç no especificat d'articulació, espatlla dreta
   S43.402 Esquinç no especificat d'articulació, espatlla esquerra
   S43.409 Esquinç no especificat d'articulació, espatlla no especificada
  S43.41 Esquinç del lligament coracohumeral
   S43.411 Esquinç, lligament coracohumeral dret
   S43.412 Esquinç, lligament coracohumeral esquerre
   S43.419 Esquinç, lligament coracohumeral no especificat
  S43.42 Esquinç de la càpsula del manegot dels rotatoris

   Exclou 1: síndrome del manegot dels rotatoris (complet) (incomplet), no
especificat com a traumàtic (M75.1-)

   Exclou 2: lesió del tendó del manegot dels rotatoris (S46.0-)
   S43.421 Esquinç de la càpsula, manegot dels rotatoris dret
   S43.422 Esquinç de la càpsula, manegot dels rotatoris esquerre
   S43.429 Esquinç de la càpsula, manegot dels rotatoris no especificat
  S43.43 Lesió del rodet glenoidal superior
   Lesió de SLAP (superior labrum anterior posterior, rodet d'anterior a posterior)
   S43.431 Lesió del rodet glenoidal superior, espatlla dreta
   S43.432 Lesió del rodet glenoidal superior, espatlla esquerra
   S43.439 Lesió del rodet glenoidal superior, espatlla no especificada
  S43.49 Altres tipus d'esquinç d'articulació de l'espatlla
   S43.491 Altres tipus d'esquinç d'articulació, espatlla dreta
   S43.492 Altres tipus d'esquinç d'articulació, espatlla esquerra
   S43.499 Altres tipus d'esquinç d'articulació, espatlla no especificada
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 S43.5 Esquinç de l'articulació acromioclavicular
  Esquinç del lligament acromioclavicular
  S43.50 Esquinç, articulació acromioclavicular no especificada
  S43.51 Esquinç, articulació acromioclavicular dreta
  S43.52 Esquinç, articulació acromioclavicular esquerra
 S43.6 Esquinç de l'articulació esternoclavicular
  S43.60 Esquinç, articulació esternoclavicular no especificada
  S43.61 Esquinç, articulació esternoclavicular dreta
  S43.62 Esquinç, articulació esternoclavicular esquerra
 S43.8 Esquinç d'altres parts especificades de la cintura escapular
  S43.80 Esquinç d'altres parts especificades, cintura escapular no especificada
  S43.81 Esquinç d'altres parts especificades, cintura escapular dreta
  S43.82 Esquinç d'altres parts especificades, cintura escapular esquerra
 S43.9 Esquinç de parts no especificades de la cintura escapular
  S43.90 Esquinç de parts no especificades, cintura escapular no especificada
   Esquinç de cintura escapular NE
  S43.91 Esquinç de parts no especificades, cintura escapular dreta
  S43.92 Esquinç de parts no especificades, cintura escapular esquerra
S44 Lesió de nervis a nivell de l'espatlla i el braç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S41.-)

 Exclou 2: lesió de plexe braquial (S14.3-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S44

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S44.0 Lesió de nervi cubital a nivell del braç
  Exclou 1: nervi cubital NE (S54.0)
  S44.00 Lesió de nervi cubital a nivell del braç, extremitat superior no especificada
  S44.01 Lesió de nervi cubital a nivell del braç, extremitat superior dreta
  S44.02 Lesió de nervi cubital a nivell del braç, extremitat superior esquerra
 S44.1 Lesió de nervi medià a nivell del braç
  Exclou 1: nervi medià NE (S54.1)
  S44.10 Lesió de nervi medià a nivell del braç, extremitat superior no especificada
  S44.11 Lesió de nervi medià a nivell del braç, extremitat superior dreta
  S44.12 Lesió de nervi medià a nivell del braç, extremitat superior esquerra
 S44.2 Lesió de nervi radial a nivell del braç
  Exclou 1: nervi radial NE (S54.2)
  S44.20 Lesió de nervi radial a nivell del braç, extremitat superior no especificada
  S44.21 Lesió de nervi radial a nivell del braç, extremitat superior dreta
  S44.22 Lesió de nervi radial a nivell del braç, extremitat superior esquerra
 S44.3 Lesió de nervi axil·lar
  S44.30 Lesió de nervi axil·lar, extremitat superior no especificada
  S44.31 Lesió de nervi axil·lar, extremitat superior dreta
  S44.32 Lesió de nervi axil·lar, extremitat superior esquerra
 S44.4 Lesió de nervi musculocutani
  S44.40 Lesió de nervi musculocutani, extremitat superior no especificada
  S44.41 Lesió de nervi musculocutani, extremitat superior dreta
  S44.42 Lesió de nervi musculocutani, extremitat superior esquerra
 S44.5 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'espatlla i el braç
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  S44.50 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior no
especificada

  S44.51 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

  S44.52 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior
esquerra

 S44.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç
  S44.8X Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç

   S44.8X1 Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior
dreta

   S44.8X2 Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior
esquerra

   S44.8X9 Lesió d'altres nervis a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior
no especificada

 S44.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'espatlla i el braç

  S44.90 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior no
especificada

  S44.91 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

  S44.92 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior
esquerra

S45 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'espatlla i el braç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S41.-)

 Exclou 2: lesió d'artèria subclàvia (S25.1)
lesió de vena subclàvia (S25.3)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S45

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S45.0 Lesió d'artèria axil·lar
  S45.00 Lesió no especificada d'artèria axil·lar
   S45.001 Lesió no especificada d'artèria axil·lar, costat dret
   S45.002 Lesió no especificada d'artèria axil·lar, costat esquerre
   S45.009 Lesió no especificada d'artèria axil·lar, costat no especificat
  S45.01 Laceració d'artèria axil·lar
   S45.011 Laceració d'artèria axil·lar, costat dret
   S45.012 Laceració d'artèria axil·lar, costat esquerre
   S45.019 Laceració d'artèria axil·lar, costat no especificat
  S45.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria axil·lar
   S45.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria axil·lar, costat dret
   S45.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria axil·lar, costat esquerre
   S45.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria axil·lar, costat no especificat
 S45.1 Lesió d'artèria braquial
  S45.10 Lesió no especificada d'artèria braquial
   S45.101 Lesió no especificada d'artèria braquial, costat dret
   S45.102 Lesió no especificada d'artèria braquial, costat esquerre
   S45.109 Lesió no especificada d'artèria braquial, costat no especificat
  S45.11 Laceració d'artèria braquial
   S45.111 Laceració d'artèria braquial, costat dret
   S45.112 Laceració d'artèria braquial, costat esquerre
   S45.119 Laceració d'artèria braquial, costat no especificat
  S45.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèria braquial
   S45.191 Altres tipus especificats de lesió d'artèria braquial, costat dret
   S45.192 Altres tipus especificats de lesió d'artèria braquial, costat esquerre
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   S45.199 Altres tipus especificats de lesió d'artèria braquial, costat no especificat
 S45.2 Lesió de vena axil·lar o braquial
  S45.20 Lesió no especificada de vena axil·lar o braquial
   S45.201 Lesió no especificada de vena axil·lar o braquial, costat dret
   S45.202 Lesió no especificada de vena axil·lar o braquial, costat esquerre
   S45.209 Lesió no especificada de vena axil·lar o braquial, costat no especificat
  S45.21 Laceració de vena axil·lar o braquial
   S45.211 Laceració de vena axil·lar o braquial, costat dret
   S45.212 Laceració de vena axil·lar o braquial, costat esquerre
   S45.219 Laceració de vena axil·lar o braquial, costat no especificat
  S45.29 Altres tipus especificats de lesió de vena axil·lar o braquial
   S45.291 Altres tipus especificats de lesió de vena axil·lar o braquial, costat dret

   S45.292 Altres tipus especificats de lesió de vena axil·lar o braquial, costat
esquerre

   S45.299 Altres tipus especificats de lesió de vena axil·lar o braquial, costat no
especificat

 S45.3 Lesió de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç
  S45.30 Lesió no especificada de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.301 Lesió no especificada de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior dreta

   S45.302 Lesió no especificada de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior esquerra

   S45.309 Lesió no especificada de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior no especificada

  S45.31 Laceració de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.311 Laceració de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat
superior dreta

   S45.312 Laceració de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat
superior esquerra

   S45.319 Laceració de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç, extremitat
superior no especificada

  S45.39 Altres tipus especificats de lesió de vena superficial a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.391 Altres tipus especificats de lesió de vena superficial a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S45.392 Altres tipus especificats de lesió de vena superficial a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S45.399 Altres tipus especificats de lesió de vena superficial a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

 S45.8 Lesió d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el braç

  S45.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el
braç

   S45.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S45.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S45.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

  S45.81 Laceració d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.811 Laceració d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior dreta

   S45.812 Laceració d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior esquerra

   S45.819 Laceració d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior no especificada

  S45.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis especificats a nivell de
l'espatlla i el braç
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   S45.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis especificats a
nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S45.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis especificats a
nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S45.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis especificats a
nivell de l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

 S45.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç
  S45.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S45.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S45.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

  S45.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç

   S45.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior dreta

   S45.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior esquerra

   S45.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla i el braç,
extremitat superior no especificada

  S45.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell de l'espatlla
i el braç

   S45.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S45.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S45.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

S46 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell de l'espatlla i el braç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S41.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments de la cintura escapular (S43.9)
lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del colze (S56.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S46

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S46.0 Lesió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla
  S46.00 Lesió no especificada de múscul i tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla

   S46.001 Lesió no especificada de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla dreta

   S46.002 Lesió no especificada de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla esquerra

   S46.009 Lesió no especificada de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla no especificada

  S46.01 Distensió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla
   S46.011 Distensió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla dreta

   S46.012 Distensió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla
esquerra

   S46.019 Distensió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla no
especificada

  S46.02 Laceració de múscul i tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla
   S46.021 Laceració de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla dreta

   S46.022 Laceració de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla
esquerra
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   S46.029 Laceració de múscul i tendó del manegot dels rotatoris, espatlla no
especificada

  S46.09 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris de l'espatlla

   S46.091 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla dreta

   S46.092 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla esquerra

   S46.099 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del manegot dels rotatoris,
espatlla no especificada

 S46.1 Lesió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps
  S46.10 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps

   S46.101 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior dreta

   S46.102 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior esquerra

   S46.109 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior no especificada

  S46.11 Distensió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps

   S46.111 Distensió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior dreta

   S46.112 Distensió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior esquerra

   S46.119 Distensió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior no especificada

  S46.12 Laceració de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps

   S46.121 Laceració de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior dreta

   S46.122 Laceració de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior esquerra

   S46.129 Laceració de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps,
extremitat superior no especificada

  S46.19 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del bíceps

   S46.191 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior dreta

   S46.192 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior esquerra

   S46.199 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de la porció llarga del
bíceps, extremitat superior no especificada

 S46.2 Lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps
  S46.20 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps

   S46.201 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del
bíceps, extremitat superior dreta

   S46.202 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del
bíceps, extremitat superior esquerra

   S46.209 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del
bíceps, extremitat superior no especificada

  S46.21 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps

   S46.211 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior dreta

   S46.212 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior esquerra

   S46.219 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior no especificada

  S46.22 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps

   S46.221 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior dreta
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   S46.222 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior esquerra

   S46.229 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps, extremitat
superior no especificada

  S46.29 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps

   S46.291 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps,
extremitat superior dreta

   S46.292 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps,
extremitat superior esquerra

   S46.299 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres parts del bíceps,
extremitat superior no especificada

 S46.3 Lesió de múscul, fàscia i tendó del tríceps
  S46.30 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del tríceps

   S46.301 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior dreta

   S46.302 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior esquerra

   S46.309 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior no especificada

  S46.31 Distensió de múscul, fàscia i tendó del tríceps
   S46.311 Distensió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior dreta

   S46.312 Distensió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior
esquerra

   S46.319 Distensió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior no
especificada

  S46.32 Laceració de múscul, fàscia i tendó del tríceps

   S46.321 Laceració de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior
dreta

   S46.322 Laceració de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior
esquerra

   S46.329 Laceració de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat superior no
especificada

  S46.39 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del tríceps

   S46.391 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior dreta

   S46.392 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior esquerra

   S46.399 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del tríceps, extremitat
superior no especificada

 S46.8 Lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el braç

  S46.80 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç

   S46.801 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S46.802 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.809 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

  S46.81 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el braç

   S46.811 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior dreta

   S46.812 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior esquerra

   S46.819 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior no especificada

  S46.82 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el braç
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   S46.821 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior dreta

   S46.822 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior esquerra

   S46.829 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el
braç, extremitat superior no especificada

  S46.89 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'espatlla i el braç

   S46.891 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S46.892 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.899 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

 S46.9 Lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla i el braç

  S46.90 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç

   S46.901 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S46.902 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.909 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
de l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

  S46.91 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla i el braç

   S46.911 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior dreta

   S46.912 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.919 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior no especificada

  S46.92 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla i el braç

   S46.921 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior dreta

   S46.922 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.929 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla
i el braç, extremitat superior no especificada

  S46.99 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de l'espatlla i
el braç

   S46.991 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior dreta

   S46.992 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior esquerra

   S46.999 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de
l'espatlla i el braç, extremitat superior no especificada

S47 Lesió per esclafament d'espatlla i braç

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

 Exclou 2: lesió per esclafament de colze (S57.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S47

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S47.1 Lesió per esclafament d'espatlla i braç, extremitat superior dreta
 S47.2 Lesió per esclafament d'espatlla i braç, extremitat superior esquerra
 S47.9 Lesió per esclafament d'espatlla i braç, extremitat superior no especificada
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S48 Amputació traumàtica d'espatlla i braç
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Exclou 1: amputació traumàtica a nivell del colze (S58.0)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S48

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S48.0 Amputació traumàtica en l'articulació de l'espatlla
  S48.01 Amputació traumàtica completa en l'articulació de l'espatlla
   S48.011 Amputació traumàtica completa en l'articulació, espatlla dreta
   S48.012 Amputació traumàtica completa en l'articulació, espatlla esquerra

   S48.019 Amputació traumàtica completa en l'articulació, espatlla no
especificada

  S48.02 Amputació traumàtica parcial en l'articulació de l'espatlla
   S48.021 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, espatlla dreta
   S48.022 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, espatlla esquerra
   S48.029 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, espatlla no especificada
 S48.1 Amputació traumàtica entre l'espatlla i el colze
  S48.11 Amputació traumàtica completa entre l'espatlla i el colze
   S48.111 Amputació traumàtica completa, entre l'espatlla i el colze drets
   S48.112 Amputació traumàtica completa, entre l'espatlla i el colze esquerres
   S48.119 Amputació traumàtica completa, entre espatlla i colze no especificats
  S48.12 Amputació traumàtica parcial entre l'espatlla i el colze
   S48.121 Amputació traumàtica parcial, entre l'espatlla i el colze drets
   S48.122 Amputació traumàtica parcial, entre l'espatlla i el colze esquerres
   S48.129 Amputació traumàtica parcial, entre espatlla i colze no especificats
 S48.9 Amputació traumàtica d'espatlla i braç a nivell no especificat
  S48.91 Amputació traumàtica completa d'espatlla i braç a nivell no especificat

   S48.911 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, espatlla i braç
drets

   S48.912 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, espatlla i braç
esquerres

   S48.919 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, espatlla i braç
no especificats

  S48.92 Amputació traumàtica parcial d'espatlla i braç a nivell no especificat

   S48.921 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, espatlla i braç
drets

   S48.922 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, espatlla i braç
esquerres

   S48.929 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, espatlla i braç no
especificats

S49 Altres lesions i lesions no especificades d'espatlla i braç
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S49.0 i S49.1

 A - assistència inicial per fractura tancada

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S49.0 Fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer
  S49.00 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior de l'húmer
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   S49.001 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.002 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.009 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.01 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer

   S49.011 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.012 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.019 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.02 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer

   S49.021 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.022 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.029 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.03 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer

   S49.031 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.032 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.039 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.04 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer

   S49.041 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.042 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.049 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.09 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer

   S49.091 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S49.092 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S49.099 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior de l'húmer, extremitat
superior no especificada

 S49.1 Fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer
  S49.10 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior de l'húmer

   S49.101 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S49.102 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S49.109 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior no especificada

  S49.11 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer

   S49.111 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.112 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.119 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.12 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer
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   S49.121 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.122 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.129 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.13 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer

   S49.131 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.132 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.139 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.14 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer

   S49.141 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior dreta

   S49.142 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior esquerra

   S49.149 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de l'húmer,
extremitat superior no especificada

  S49.19 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer

   S49.191 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior dreta

   S49.192 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior esquerra

   S49.199 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior de l'húmer, extremitat
superior no especificada

 S49.8 Altres tipus especificats de lesió d'espatlla i braç
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S49.8

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S49.80 Altres tipus especificats de lesió d'espatlla i braç, extremitat superior no
especificada

  S49.81 Altres tipus especificats de lesió d'espatlla i braç, extremitat superior dreta
  S49.82 Altres tipus especificats de lesió d'espatlla i braç, extremitat superior esquerra
 S49.9 Lesió no especificada d'espatlla i braç
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S49.9

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S49.90 Lesió no especificada d'espatlla i braç, extremitat superior no especificada
  S49.91 Lesió no especificada d'espatlla i braç, extremitat superior dreta
  S49.92 Lesió no especificada d'espatlla i braç, extremitat superior esquerra
Lesions de colze i avantbraç (S50-S59)
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
lesions de canell i mà (S60-S69)
picada d'insecte verinós (T63.4)
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S50 Lesió superficial de colze i avantbraç
 Exclou 2: lesió superficial de canell i mà (S60.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S50

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S50.0 Contusió de colze
  S50.00 Contusió, colze no especificat
  S50.01 Contusió, colze dret
  S50.02 Contusió, colze esquerre
 S50.1 Contusió d'avantbraç
  S50.10 Contusió, avantbraç no especificat
  S50.11 Contusió, avantbraç dret
  S50.12 Contusió, avantbraç esquerre
 S50.3 Altres tipus de lesió superficial de colze
  S50.31 Abrasió de colze
   S50.311 Abrasió, colze dret
   S50.312 Abrasió, colze esquerre
   S50.319 Abrasió, colze no especificat
  S50.32 Butllofa (no tèrmica) al colze
   S50.321 Butllofa (no tèrmica), colze dret
   S50.322 Butllofa (no tèrmica), colze esquerre
   S50.329 Butllofa (no tèrmica), colze no especificat
  S50.34 Constricció externa de colze
   S50.341 Constricció externa, colze dret
   S50.342 Constricció externa, colze esquerre
   S50.349 Constricció externa, colze no especificat
  S50.35 Cos estrany superficial al colze
   Estella al colze
   S50.351 Cos estrany superficial, colze dret
   S50.352 Cos estrany superficial, colze esquerre
   S50.359 Cos estrany superficial, colze no especificat
  S50.36 Picada d'insecte (no verinós) al colze
   S50.361 Picada d'insecte (no verinós), colze dret
   S50.362 Picada d'insecte (no verinós), colze esquerre
   S50.369 Picada d'insecte (no verinós), colze no especificat
  S50.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials al colze
   Exclou 1: mossegada oberta al colze (S51.04)
   S50.371 Altres tipus de picada i mossegada superficials, colze dret
   S50.372 Altres tipus de picada i mossegada superficials, colze esquerre
   S50.379 Altres tipus de picada i mossegada superficials, colze no especificat
 S50.8 Altres tipus de lesió superficial d'avantbraç
  S50.81 Abrasió d'avantbraç
   S50.811 Abrasió, avantbraç dret
   S50.812 Abrasió, avantbraç esquerre
   S50.819 Abrasió, avantbraç no especificat
  S50.82 Butllofa (no tèrmica) a l'avantbraç
   S50.821 Butllofa (no tèrmica), avantbraç dret
   S50.822 Butllofa (no tèrmica), avantbraç esquerre
   S50.829 Butllofa (no tèrmica), avantbraç no especificat
  S50.84 Constricció externa d'avantbraç
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   S50.841 Constricció externa, avantbraç dret
   S50.842 Constricció externa, avantbraç esquerre
   S50.849 Constricció externa, avantbraç no especificat
  S50.85 Cos estrany superficial a l'avantbraç
   Estella a l'avantbraç
   S50.851 Cos estrany superficial, avantbraç dret
   S50.852 Cos estrany superficial, avantbraç esquerre
   S50.859 Cos estrany superficial, avantbraç no especificat
  S50.86 Picada d'insecte (no verinós) a l'avantbraç
   S50.861 Picada d'insecte (no verinós), avantbraç dret
   S50.862 Picada d'insecte (no verinós), avantbraç esquerre
   S50.869 Picada d'insecte (no verinós), avantbraç no especificat
  S50.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials a l'avantbraç
   Exclou 1: mossegada oberta a l'avantbraç (S51.84)
   S50.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, avantbraç dret
   S50.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, avantbraç esquerre

   S50.879 Altres tipus de picada i mossegada superficials, avantbraç no
especificat

 S50.9 Lesió superficial no especificada de colze i avantbraç
  S50.90 Lesió superficial no especificada de colze
   S50.901 Lesió superficial no especificada, colze dret
   S50.902 Lesió superficial no especificada, colze esquerre
   S50.909 Lesió superficial no especificada, colze no especificat
  S50.91 Lesió superficial no especificada d'avantbraç
   S50.911 Lesió superficial no especificada, avantbraç dret
   S50.912 Lesió superficial no especificada, avantbraç esquerre
   S50.919 Lesió superficial no especificada, avantbraç no especificat
S51 Ferida oberta al colze i l'avantbraç

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica de colze i avantbraç (S58.-)
fractura oberta de colze i avantbraç (S52.- amb setè caràcter de fractura oberta)

 Exclou 2: ferida oberta al canell i la mà (S61.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S51

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S51.0 Ferida oberta al colze
  S51.00 Ferida oberta no especificada al colze
   S51.001 Ferida oberta no especificada, colze dret
   S51.002 Ferida oberta no especificada, colze esquerre
   S51.009 Ferida oberta no especificada, colze no especificat
    Ferida oberta al colze NE
  S51.01 Laceració de colze sense cos estrany
   S51.011 Laceració sense cos estrany, colze dret
   S51.012 Laceració sense cos estrany, colze esquerre
   S51.019 Laceració sense cos estrany, colze no especificat
  S51.02 Laceració de colze amb cos estrany
   S51.021 Laceració amb cos estrany, colze dret
   S51.022 Laceració amb cos estrany, colze esquerre
   S51.029 Laceració amb cos estrany, colze no especificat
  S51.03 Ferida punxant al colze sense cos estrany
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   S51.031 Ferida punxant sense cos estrany, colze dret
   S51.032 Ferida punxant sense cos estrany, colze esquerre
   S51.039 Ferida punxant sense cos estrany, colze no especificat
  S51.04 Ferida punxant al colze amb cos estrany
   S51.041 Ferida punxant amb cos estrany, colze dret
   S51.042 Ferida punxant amb cos estrany, colze esquerre
   S51.049 Ferida punxant amb cos estrany, colze no especificat
  S51.05 Mossegada oberta al colze
   Mossegada al colze NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al colze (S50.36, S50.37)
   S51.051 Mossegada oberta, colze dret
   S51.052 Mossegada oberta, colze esquerre
   S51.059 Mossegada oberta, colze no especificat
 S51.8 Ferida oberta a l'avantbraç
  Exclou 2: ferida oberta al colze (S51.0-)
  S51.80 Ferida oberta no especificada a l'avantbraç
   S51.801 Ferida oberta no especificada, avantbraç dret
   S51.802 Ferida oberta no especificada, avantbraç esquerre
   S51.809 Ferida oberta no especificada, avantbraç no especificat
    Ferida oberta a l'avantbraç NE
  S51.81 Laceració d'avantbraç sense cos estrany
   S51.811 Laceració sense cos estrany, avantbraç dret
   S51.812 Laceració sense cos estrany, avantbraç esquerre
   S51.819 Laceració sense cos estrany, avantbraç no especificat
  S51.82 Laceració d'avantbraç amb cos estrany
   S51.821 Laceració amb cos estrany, avantbraç dret
   S51.822 Laceració amb cos estrany, avantbraç esquerre
   S51.829 Laceració amb cos estrany, avantbraç no especificat
  S51.83 Ferida punxant d'avantbraç sense cos estrany
   S51.831 Ferida punxant sense cos estrany, avantbraç dret
   S51.832 Ferida punxant sense cos estrany, avantbraç esquerre
   S51.839 Ferida punxant sense cos estrany, avantbraç no especificat
  S51.84 Ferida punxant d'avantbraç amb cos estrany
   S51.841 Ferida punxant amb cos estrany, avantbraç dret
   S51.842 Ferida punxant amb cos estrany, avantbraç esquerre
   S51.849 Ferida punxant amb cos estrany, avantbraç no especificat
  S51.85 Mossegada oberta a l'avantbraç
   Mossegada a l'avantbraç NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a l'avantbraç (S50.86, S50.87)
   S51.851 Mossegada oberta, avantbraç dret
   S51.852 Mossegada oberta, avantbraç esquerre
   S51.859 Mossegada oberta, avantbraç no especificat
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S52 Fractura d'avantbraç

 
Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.

Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.
La denominació de les fractures obertes es basa en la classificació de fractures obertes de Gustilo.

 Exclou 1: amputació traumàtica d'avantbraç (S58.-)

 Exclou 2: fractura a nivell del canell i la mà (S62.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S52

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta de tipus I o II

 assistència inicial per fractura oberta NE

 C - assistència inicial per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC

 D - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació normal

 E - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació normal

 F - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació retardada

 H - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació retardada

 J - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura tancada amb pseudoartrosi

 M - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb pseudoartrosi

 N - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació defectuosa

 Q - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació defectuosa

 R - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S52.0 Fractura de l'extrem superior del cúbit
  Fractura de l'extrem proximal del cúbit

  Exclou 2: fractura de colze NE (S42.40-)
fractures de la diàfisi del cúbit (S52.2-)

  S52.00 Fractura no especificada de l'extrem superior del cúbit
   S52.001 Fractura no especificada de l'extrem superior, cúbit dret
   S52.002 Fractura no especificada de l'extrem superior, cúbit esquerre
   S52.009 Fractura no especificada de l'extrem superior, cúbit no especificat
  S52.01 Fractura de rebava de l'extrem superior del cúbit

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.01

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.011 Fractura de rebava de l'extrem superior, cúbit dret
   S52.012 Fractura de rebava de l'extrem superior, cúbit esquerre
   S52.019 Fractura de rebava de l'extrem superior, cúbit no especificat
  S52.02 Fractura de l'olècran del cúbit sense extensió intraarticular

   S52.021 Fractura desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit
dret

   S52.022 Fractura desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit
esquerre
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   S52.023 Fractura desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit no
especificat

   S52.024 Fractura no desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit
dret

   S52.025 Fractura no desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit
esquerre

   S52.026 Fractura no desplaçada de l'olècran sense extensió intraarticular, cúbit
no especificat

  S52.03 Fractura de l'olècran del cúbit amb extensió intraarticular
   S52.031 Fractura desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit dret

   S52.032 Fractura desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit
esquerre

   S52.033 Fractura desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit no
especificat

   S52.034 Fractura no desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit
dret

   S52.035 Fractura no desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit
esquerre

   S52.036 Fractura no desplaçada de l'olècran amb extensió intraarticular, cúbit
no especificat

  S52.04 Fractura de l'apòfisi coronoide del cúbit
   S52.041 Fractura desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit dret
   S52.042 Fractura desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit esquerre
   S52.043 Fractura desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit no especificat
   S52.044 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit dret
   S52.045 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit esquerre
   S52.046 Fractura no desplaçada de l'apòfisi coronoide, cúbit no especificat
  S52.09 Altres tipus de fractura de l'extrem superior del cúbit
   S52.091 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, cúbit dret
   S52.092 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, cúbit esquerre
   S52.099 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, cúbit no especificat
 S52.1 Fractura de l'extrem superior del radi
  Fractura de l'extrem proximal del radi

  Exclou 2: fractura de la diàfisi del radi (S52.3-)
fractures fisials de l'extrem superior del radi (S59.2-)

  S52.10 Fractura no especificada de l'extrem superior del radi
   S52.101 Fractura no especificada de l'extrem superior, radi dret
   S52.102 Fractura no especificada de l'extrem superior, radi esquerre
   S52.109 Fractura no especificada de l'extrem superior, radi no especificat
  S52.11 Fractura de rebava de l'extrem superior del radi

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.11

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.111 Fractura de rebava de l'extrem superior, radi dret
   S52.112 Fractura de rebava de l'extrem superior, radi esquerre
   S52.119 Fractura de rebava de l'extrem superior, radi no especificat
  S52.12 Fractura del cap del radi
   S52.121 Fractura desplaçada, cap del radi dret
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   S52.122 Fractura desplaçada, cap del radi esquerre
   S52.123 Fractura desplaçada, cap de radi no especificat
   S52.124 Fractura no desplaçada, cap del radi dret
   S52.125 Fractura no desplaçada, cap del radi esquerre
   S52.126 Fractura no desplaçada, cap de radi no especificat
  S52.13 Fractura del coll del radi
   S52.131 Fractura desplaçada, coll del radi dret
   S52.132 Fractura desplaçada, coll del radi esquerre
   S52.133 Fractura desplaçada, coll de radi no especificat
   S52.134 Fractura no desplaçada, coll del radi dret
   S52.135 Fractura no desplaçada, coll del radi esquerre
   S52.136 Fractura no desplaçada, coll de radi no especificat
  S52.18 Altres tipus de fractura de l'extrem superior del radi
   S52.181 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, radi dret
   S52.182 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, radi esquerre
   S52.189 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, radi no especificat
 S52.2 Fractura de la diàfisi del cúbit
  S52.20 Fractura no especificada de la diàfisi del cúbit
   Fractura de cúbit NE
   S52.201 Fractura no especificada de la diàfisi, cúbit dret
   S52.202 Fractura no especificada de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.209 Fractura no especificada de la diàfisi, cúbit no especificat
  S52.21 Fractura de canya verda de la diàfisi del cúbit

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.21

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.211 Fractura de canya verda de la diàfisi, cúbit dret
   S52.212 Fractura de canya verda de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.219 Fractura de canya verda de la diàfisi, cúbit no especificat
  S52.22 Fractura transversal de la diàfisi del cúbit
   S52.221 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, cúbit dret
   S52.222 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.223 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, cúbit no especificat
   S52.224 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, cúbit dret
   S52.225 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.226 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, cúbit no especificat
  S52.23 Fractura obliqua de la diàfisi del cúbit
   S52.231 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, cúbit dret
   S52.232 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.233 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, cúbit no especificat
   S52.234 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, cúbit dret
   S52.235 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.236 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, cúbit no especificat
  S52.24 Fractura espiroide de la diàfisi del cúbit

   S52.241 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat superior
dreta
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   S52.242 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat superior
esquerra

   S52.243 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat superior
no especificada

   S52.244 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior dreta

   S52.245 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S52.246 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior no especificada

  S52.25 Fractura comminuta de la diàfisi del cúbit

   S52.251 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior dreta

   S52.252 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S52.253 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior no especificada

   S52.254 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior dreta

   S52.255 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S52.256 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior no especificada

  S52.26 Fractura segmentària de la diàfisi del cúbit

   S52.261 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior dreta

   S52.262 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S52.263 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior no especificada

   S52.264 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior dreta

   S52.265 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S52.266 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del cúbit, extremitat
superior no especificada

  S52.27 Fractura de Monteggia del cúbit
   Fractura de la part superior de la diàfisi del cúbit amb luxació del cap del radi
   S52.271 Fractura de Monteggia, cúbit dret
   S52.272 Fractura de Monteggia, cúbit esquerre
   S52.279 Fractura de Monteggia, cúbit no especificat
  S52.28 Deformació plàstica de cúbit
   S52.281 Deformació plàstica, cúbit dret
   S52.282 Deformació plàstica, cúbit esquerre
   S52.283 Deformació plàstica, cúbit no especificat
  S52.29 Altres tipus de fractura de la diàfisi del cúbit
   S52.291 Altres tipus de fractura de la diàfisi, cúbit dret
   S52.292 Altres tipus de fractura de la diàfisi, cúbit esquerre
   S52.299 Altres tipus de fractura de la diàfisi, cúbit no especificat
 S52.3 Fractura de la diàfisi del radi
  S52.30 Fractura no especificada de la diàfisi del radi
   S52.301 Fractura no especificada de la diàfisi, radi dret
   S52.302 Fractura no especificada de la diàfisi, radi esquerre
   S52.309 Fractura no especificada de la diàfisi, radi no especificat
  S52.31 Fractura de canya verda de la diàfisi del radi
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   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.31

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.311 Fractura de canya verda de la diàfisi del radi, extremitat superior dreta

   S52.312 Fractura de canya verda de la diàfisi del radi, extremitat superior
esquerra

   S52.319 Fractura de canya verda de la diàfisi del radi, extremitat superior no
especificada

  S52.32 Fractura transversal de la diàfisi del radi
   S52.321 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, radi dret
   S52.322 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, radi esquerre
   S52.323 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, radi no especificat
   S52.324 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, radi dret
   S52.325 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, radi esquerre
   S52.326 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, radi no especificat
  S52.33 Fractura obliqua de la diàfisi del radi
   S52.331 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, radi dret
   S52.332 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, radi esquerre
   S52.333 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, radi no especificat
   S52.334 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, radi dret
   S52.335 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, radi esquerre
   S52.336 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, radi no especificat
  S52.34 Fractura espiroide de la diàfisi del radi

   S52.341 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat superior
dreta

   S52.342 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat superior
esquerra

   S52.343 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat superior
no especificada

   S52.344 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior dreta

   S52.345 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior esquerra

   S52.346 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior no especificada

  S52.35 Fractura comminuta de la diàfisi del radi

   S52.351 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior dreta

   S52.352 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior esquerra

   S52.353 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior no especificada

   S52.354 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior dreta

   S52.355 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior esquerra

   S52.356 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior no especificada

  S52.36 Fractura segmentària de la diàfisi del radi
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   S52.361 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior dreta

   S52.362 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior esquerra

   S52.363 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior no especificada

   S52.364 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior dreta

   S52.365 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior esquerra

   S52.366 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi del radi, extremitat
superior no especificada

  S52.37 Fractura de Galeazzi
   Fractura de la part inferior de la diàfisi del radi amb luxació de l'articulació radiocubital
   S52.371 Fractura de Galeazzi, radi dret
   S52.372 Fractura de Galeazzi, radi esquerre
   S52.379 Fractura de Galeazzi, radi no especificat
  S52.38 Deformació plàstica de radi
   S52.381 Deformació plàstica, radi dret
   S52.382 Deformació plàstica, radi esquerre
   S52.389 Deformació plàstica, radi no especificat
  S52.39 Altres tipus de fractura de la diàfisi del radi
   S52.391 Altres tipus de fractura de la diàfisi del radi, extremitat superior dreta

   S52.392 Altres tipus de fractura de la diàfisi del radi, extremitat superior
esquerra

   S52.399 Altres tipus de fractura de la diàfisi del radi, extremitat superior no
especificada

 S52.5 Fractura de l'extrem inferior del radi
  Fractura de l'extrem distal del radi

  Exclou 2: fractures fisials de l'extrem inferior del radi (S59.2-)
  S52.50 Fractura no especificada de l'extrem inferior del radi
   S52.501 Fractura no especificada de l'extrem inferior, radi dret
   S52.502 Fractura no especificada de l'extrem inferior, radi esquerre
   S52.509 Fractura no especificada de l'extrem inferior, radi no especificat
  S52.51 Fractura de l'apòfisi estiloide del radi
   S52.511 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi dret
   S52.512 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi esquerre
   S52.513 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi no especificat
   S52.514 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi dret
   S52.515 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi esquerre
   S52.516 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, radi no especificat
  S52.52 Fractura de rebava de l'extrem inferior del radi

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.52

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.521 Fractura de rebava de l'extrem inferior, radi dret
   S52.522 Fractura de rebava de l'extrem inferior, radi esquerre
   S52.529 Fractura de rebava de l'extrem inferior, radi no especificat
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  S52.53 Fractura de Colles
   S52.531 Fractura de Colles, radi dret
   S52.532 Fractura de Colles, radi esquerre
   S52.539 Fractura de Colles, radi no especificat
  S52.54 Fractura de Smith
   S52.541 Fractura de Smith, radi dret
   S52.542 Fractura de Smith, radi esquerre
   S52.549 Fractura de Smith, radi no especificat
  S52.55 Altres tipus de fractura extraarticular de l'extrem inferior del radi
   S52.551 Altres tipus de fractura extraarticular de l'extrem inferior, radi dret
   S52.552 Altres tipus de fractura extraarticular de l'extrem inferior, radi esquerre

   S52.559 Altres tipus de fractura extraarticular de l'extrem inferior, radi no
especificat

  S52.56 Fractura de Barton
   S52.561 Fractura de Barton, radi dret
   S52.562 Fractura de Barton, radi esquerre
   S52.569 Fractura de Barton, radi no especificat
  S52.57 Altres tipus de fractura intraarticular de l'extrem inferior del radi
   S52.571 Altres tipus de fractura intraarticular de l'extrem inferior, radi dret
   S52.572 Altres tipus de fractura intraarticular de l'extrem inferior, radi esquerre

   S52.579 Altres tipus de fractura intraarticular de l'extrem inferior, radi no
especificat

  S52.59 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior del radi
   S52.591 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, radi dret
   S52.592 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, radi esquerre
   S52.599 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, radi no especificat
 S52.6 Fractura de l'extrem inferior del cúbit
  S52.60 Fractura no especificada de l'extrem inferior del cúbit
   S52.601 Fractura no especificada de l'extrem inferior, cúbit dret
   S52.602 Fractura no especificada de l'extrem inferior, cúbit esquerre
   S52.609 Fractura no especificada de l'extrem inferior, cúbit no especificat
  S52.61 Fractura de l'apòfisi estiloide del cúbit
   S52.611 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit dret
   S52.612 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit esquerre
   S52.613 Fractura desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit no especificat
   S52.614 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit dret
   S52.615 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit esquerre
   S52.616 Fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide, cúbit no especificat
  S52.62 Fractura de rebava de l'extrem inferior del cúbit

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S52.62

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S52.621 Fractura de rebava de l'extrem inferior, cúbit dret
   S52.622 Fractura de rebava de l'extrem inferior, cúbit esquerre
   S52.629 Fractura de rebava de l'extrem inferior, cúbit no especificat
  S52.69 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior del cúbit
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   S52.691 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, cúbit dret
   S52.692 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, cúbit esquerre
   S52.699 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, cúbit no especificat
 S52.9 Fractura no especificada d'avantbraç
  S52.90 Fractura no especificada, avantbraç no especificat
  S52.91 Fractura no especificada, avantbraç dret
  S52.92 Fractura no especificada, avantbraç esquerre
S53 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del colze

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament del colze
esquinç de cartílag, articulació o lligament del colze
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del colze
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del colze
laceració de cartílag, articulació o lligament del colze
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del colze
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del colze

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul, fàscia i tendó a nivell de l'avantbraç (S56.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S53

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S53.0 Subluxació i luxació del cap del radi

  Luxació de l'articulació humeroradial
Subluxació de l'articulació humeroradial

  Exclou 1: fractura-luxació de Monteggia (S52.27-)
  S53.00 Subluxació i luxació no especificades del cap del radi
   S53.001 Subluxació no especificada, cap del radi dret
   S53.002 Subluxació no especificada, cap del radi esquerre
   S53.003 Subluxació no especificada, cap de radi no especificat
   S53.004 Luxació no especificada, cap del radi dret
   S53.005 Luxació no especificada, cap del radi esquerre
   S53.006 Luxació no especificada, cap de radi no especificat
  S53.01 Subluxació i luxació anteriors del cap del radi
   Subluxació i luxació anterointernes del cap del radi
   S53.011 Subluxació anterior, cap del radi dret
   S53.012 Subluxació anterior, cap del radi esquerre
   S53.013 Subluxació anterior, cap de radi no especificat
   S53.014 Luxació anterior, cap del radi dret
   S53.015 Luxació anterior, cap del radi esquerre
   S53.016 Luxació anterior, cap de radi no especificat
  S53.02 Subluxació i luxació posteriors del cap del radi
   Subluxació i luxació posteroexternes del cap del radi
   S53.021 Subluxació posterior, cap del radi dret
   S53.022 Subluxació posterior, cap del radi esquerre
   S53.023 Subluxació posterior, cap de radi no especificat
   S53.024 Luxació posterior, cap del radi dret
   S53.025 Luxació posterior, cap del radi esquerre
   S53.026 Luxació posterior, cap de radi no especificat
  S53.03 Colze de mainadera
   S53.031 Colze de mainadera, colze dret
   S53.032 Colze de mainadera, colze esquerre
   S53.033 Colze de mainadera, colze no especificat
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  S53.09 Altres tipus de subluxació i luxació del cap del radi
   S53.091 Altres tipus de subluxació, cap del radi dret
   S53.092 Altres tipus de subluxació, cap del radi esquerre
   S53.093 Altres tipus de subluxació, cap de radi no especificat
   S53.094 Altres tipus de luxació, cap del radi dret
   S53.095 Altres tipus de luxació, cap del radi esquerre
   S53.096 Altres tipus de luxació, cap de radi no especificat
 S53.1 Subluxació i luxació de l'articulació humerocubital
  Subluxació i luxació de colze NE

  Exclou 1: luxació del cap del radi únicament (S53.0-)
  S53.10 Subluxació i luxació no especificades de l'articulació humerocubital
   S53.101 Subluxació no especificada, articulació humerocubital dreta
   S53.102 Subluxació no especificada, articulació humerocubital esquerra
   S53.103 Subluxació no especificada, articulació humerocubital no especificada
   S53.104 Luxació no especificada, articulació humerocubital dreta
   S53.105 Luxació no especificada, articulació humerocubital esquerra
   S53.106 Luxació no especificada, articulació humerocubital no especificada
  S53.11 Subluxació i luxació anteriors de l'articulació humerocubital
   S53.111 Subluxació anterior, articulació humerocubital dreta
   S53.112 Subluxació anterior, articulació humerocubital esquerra
   S53.113 Subluxació anterior, articulació humerocubital no especificada
   S53.114 Luxació anterior, articulació humerocubital dreta
   S53.115 Luxació anterior, articulació humerocubital esquerra
   S53.116 Luxació anterior, articulació humerocubital no especificada
  S53.12 Subluxació i luxació posteriors de l'articulació humerocubital
   S53.121 Subluxació posterior, articulació humerocubital dreta
   S53.122 Subluxació posterior, articulació humerocubital esquerra
   S53.123 Subluxació posterior, articulació humerocubital no especificada
   S53.124 Luxació posterior, articulació humerocubital dreta
   S53.125 Luxació posterior, articulació humerocubital esquerra
   S53.126 Luxació posterior, articulació humerocubital no especificada
  S53.13 Subluxació i luxació internes de l'articulació humerocubital
   S53.131 Subluxació interna, articulació humerocubital dreta
   S53.132 Subluxació interna, articulació humerocubital esquerra
   S53.133 Subluxació interna, articulació humerocubital no especificada
   S53.134 Luxació interna, articulació humerocubital dreta
   S53.135 Luxació interna, articulació humerocubital esquerra
   S53.136 Luxació interna, articulació humerocubital no especificada
  S53.14 Subluxació i luxació externes de l'articulació humerocubital
   S53.141 Subluxació externa, articulació humerocubital dreta
   S53.142 Subluxació externa, articulació humerocubital esquerra
   S53.143 Subluxació externa, articulació humerocubital no especificada
   S53.144 Luxació externa, articulació humerocubital dreta
   S53.145 Luxació externa, articulació humerocubital esquerra
   S53.146 Luxació externa, articulació humerocubital no especificada
  S53.19 Altres tipus de subluxació i luxació de l'articulació humerocubital
   S53.191 Altres tipus de subluxació, articulació humerocubital dreta
   S53.192 Altres tipus de subluxació, articulació humerocubital esquerra
   S53.193 Altres tipus de subluxació, articulació humerocubital no especificada
   S53.194 Altres tipus de luxació, articulació humerocubital dreta
   S53.195 Altres tipus de luxació, articulació humerocubital esquerra
   S53.196 Altres tipus de luxació, articulació humerocubital no especificada
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 S53.2 Ruptura traumàtica del lligament lateral extern del colze
  Exclou 1: esquinç del lligament lateral extern del colze NE (S53.43-)
  S53.20 Ruptura traumàtica del lligament lateral extern, colze no especificat
  S53.21 Ruptura traumàtica del lligament lateral extern, colze dret
  S53.22 Ruptura traumàtica del lligament lateral extern, colze esquerre
 S53.3 Ruptura traumàtica del lligament lateral intern del colze
  Exclou 1: esquinç del lligament lateral intern del colze (S53.44-)
  S53.30 Ruptura traumàtica del lligament lateral intern, colze no especificat
  S53.31 Ruptura traumàtica del lligament lateral intern, colze dret
  S53.32 Ruptura traumàtica del lligament lateral intern, colze esquerre
 S53.4 Esquinç de colze

  Exclou 2: ruptura traumàtica del lligament lateral extern del colze (S53.2-)
ruptura traumàtica del lligament lateral intern del colze (S53.3-)

  S53.40 Esquinç no especificat de colze
   S53.401 Esquinç no especificat, colze dret
   S53.402 Esquinç no especificat, colze esquerre
   S53.409 Esquinç no especificat, colze no especificat
    Esquinç de colze NE
  S53.41 Esquinç humeroradial (articulació)
   S53.411 Esquinç humeroradial (articulació), colze dret
   S53.412 Esquinç humeroradial (articulació), colze esquerre
   S53.419 Esquinç humeroradial (articulació), colze no especificat
  S53.42 Esquinç humerocubital (articulació)
   S53.421 Esquinç humerocubital (articulació), colze dret
   S53.422 Esquinç humerocubital (articulació), colze esquerre
   S53.429 Esquinç humerocubital (articulació), colze no especificat
  S53.43 Esquinç del lligament lateral extern del colze
   S53.431 Esquinç del lligament lateral extern, colze dret
   S53.432 Esquinç del lligament lateral extern, colze esquerre
   S53.439 Esquinç del lligament lateral extern, colze no especificat
  S53.44 Esquinç del lligament lateral intern del colze
   S53.441 Esquinç del lligament lateral intern, colze dret
   S53.442 Esquinç del lligament lateral intern, colze esquerre
   S53.449 Esquinç del lligament lateral intern, colze no especificat
  S53.49 Altres tipus d'esquinç de colze
   S53.491 Altres tipus d'esquinç, colze dret
   S53.492 Altres tipus d'esquinç, colze esquerre
   S53.499 Altres tipus d'esquinç, colze no especificat
S54 Lesió de nervis a nivell de l'avantbraç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S51.-)

 Exclou 2: lesió de nervis a nivell del canell i la mà (S64.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S54

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S54.0 Lesió de nervi cubital a nivell de l'avantbraç
  Lesió de nervi cubital NE
  S54.00 Lesió de nervi cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada
  S54.01 Lesió de nervi cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
  S54.02 Lesió de nervi cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra
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 S54.1 Lesió de nervi medià a nivell de l'avantbraç
  Lesió de nervi medià NE
  S54.10 Lesió de nervi medià a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada
  S54.11 Lesió de nervi medià a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
  S54.12 Lesió de nervi medià a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra
 S54.2 Lesió de nervi radial a nivell de l'avantbraç
  Lesió de nervi radial NE
  S54.20 Lesió de nervi radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada
  S54.21 Lesió de nervi radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
  S54.22 Lesió de nervi radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra
 S54.3 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'avantbraç

  S54.30 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

  S54.31 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
  S54.32 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra
 S54.8 Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç
  S54.8X Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç
   S54.8X1 Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S54.8X2 Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç, extremitat superior
esquerra

   S54.8X9 Lesió d'altres nervis a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

 S54.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'avantbraç

  S54.90 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

  S54.91 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
  S54.92 Lesió de nervi no especificat a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra
S55 Lesió de vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S51.-)

 Exclou 2: lesió de vasos braquials (S45.1-S45.2)
lesió de vasos sanguinis a nivell del canell i la mà (S65.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S55

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S55.0 Lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç
  S55.00 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç

   S55.001 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior dreta

   S55.002 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior esquerra

   S55.009 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior no especificada

  S55.01 Laceració d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç

   S55.011 Laceració d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior
dreta

   S55.012 Laceració d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior
esquerra

   S55.019 Laceració d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

  S55.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç

   S55.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta
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   S55.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S55.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

 S55.1 Lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbraç
  S55.10 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell de l'avantbraç

   S55.101 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior dreta

   S55.102 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior esquerra

   S55.109 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior no especificada

  S55.11 Laceració d'artèria radial a nivell de l'avantbraç

   S55.111 Laceració d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior
dreta

   S55.112 Laceració d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior
esquerra

   S55.119 Laceració d'artèria radial a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

  S55.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbraç

   S55.191 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S55.192 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S55.199 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

 S55.2 Lesió de vena a nivell de l'avantbraç
  S55.20 Lesió no especificada de vena a nivell de l'avantbraç

   S55.201 Lesió no especificada de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior dreta

   S55.202 Lesió no especificada de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior esquerra

   S55.209 Lesió no especificada de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior no especificada

  S55.21 Laceració de vena a nivell de l'avantbraç
   S55.211 Laceració de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta
   S55.212 Laceració de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S55.219 Laceració de vena a nivell de l'avantbraç, extremitat superior no
especificada

  S55.29 Altres tipus especificats de lesió de vena a nivell de l'avantbraç

   S55.291 Altres tipus especificats de lesió de vena a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S55.292 Altres tipus especificats de lesió de vena a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S55.299 Altres tipus especificats de lesió de vena a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

 S55.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç
  S55.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç

   S55.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S55.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S55.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

  S55.81 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç

   S55.811 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior dreta
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   S55.812 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior esquerra

   S55.819 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç, extremitat
superior no especificada

  S55.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de l'avantbraç

   S55.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S55.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S55.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

 S55.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç
  S55.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç

   S55.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S55.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S55.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S55.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç

   S55.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S55.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S55.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

  S55.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell de
l'avantbraç

   S55.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S55.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S55.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

S56 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell de l'avantbraç

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S51.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments del colze (S53.4-)
lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del canell o per sota del canell (S66.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S56

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S56.0 Lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor del polze a nivell de l'avantbraç

  S56.00 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor del polze a nivell de
l'avantbraç

   S56.001 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.002 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.009 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze no
especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.01 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor del polze a nivell de l'avantbraç

   S56.011 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze dret a nivell de
l'avantbraç
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   S56.012 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze esquerre a nivell de
l'avantbraç

   S56.019 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze no especificat a
nivell de l'avantbraç

  S56.02 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor del polze a nivell de l'avantbraç

   S56.021 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.022 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze esquerre a nivell
de l'avantbraç

   S56.029 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze no especificat a
nivell de l'avantbraç

  S56.09 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor del polze a nivell de
l'avantbraç

   S56.091 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.092 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze esquerre
a nivell de l'avantbraç

   S56.099 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, polze no
especificat a nivell de l'avantbraç

 S56.1 Lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
a nivell de l'avantbraç

  S56.10 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.101 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret
a nivell de l'avantbraç

   S56.102 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.103 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.104 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.105 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.106 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.107 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret
a nivell de l'avantbraç

   S56.108 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.109 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit de la mà
no especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.11 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.111 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.112 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex esquerre a nivell
de l'avantbraç

   S56.113 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.114 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.115 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.116 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.117 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.118 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit esquerre a nivell
de l'avantbraç
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   S56.119 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit de la mà no
especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.12 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.121 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.122 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.123 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.124 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.125 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.126 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.127 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a nivell de
l'avantbraç

   S56.128 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit esquerre a nivell
de l'avantbraç

   S56.129 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit de la mà no
especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.19 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.191 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.192 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.193 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret
a nivell de l'avantbraç

   S56.194 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.195 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.196 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.197 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.198 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.199 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit de la mà no
especificat a nivell de l'avantbraç

 S56.2 Lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de l'avantbraç

  S56.20 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç

   S56.201 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.202 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.209 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.21 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de l'avantbraç

   S56.211 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.212 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.219 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada
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  S56.22 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de l'avantbraç

   S56.221 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.222 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.229 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.29 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de l'avantbraç

   S56.291 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.292 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.299 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres flexors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

 S56.3 Lesió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor del polze a nivell de l'avantbraç

  S56.30 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor del
polze a nivell de l'avantbraç

   S56.301 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze dret a nivell de l'avantbraç

   S56.302 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.309 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze no especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.31 Distensió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor del polze a nivell
de l'avantbraç

   S56.311 Distensió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze dret a nivell de l'avantbraç

   S56.312 Distensió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.319 Distensió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze no especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.32 Laceració de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor del polze a nivell
de l'avantbraç

   S56.321 Laceració de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze dret a nivell de l'avantbraç

   S56.322 Laceració de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.329 Laceració de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor,
polze no especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.39 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o l'extensor del
polze a nivell de l'avantbraç

   S56.391 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze dret a nivell de l'avantbraç

   S56.392 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.399 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons de l'abductor o
l'extensor, polze no especificat a nivell de l'avantbraç

 S56.4 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats a nivell de l'avantbraç

  S56.40 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i
de dits de la mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.401 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.402 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.403 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del
mig dret a nivell de l'avantbraç
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   S56.404 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del
mig esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.405 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.406 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.407 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.408 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.409 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit de la
mà no especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.41 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.411 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.412 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.413 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.414 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.415 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.416 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.417 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.418 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.419 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit de la mà no
especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.42 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.421 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.422 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.423 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig dret a
nivell de l'avantbraç

   S56.424 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.425 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.426 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.427 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret a nivell
de l'avantbraç

   S56.428 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit esquerre a
nivell de l'avantbraç

   S56.429 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit de la mà no
especificat a nivell de l'avantbraç

  S56.49 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.491 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.492 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
esquerre a nivell de l'avantbraç

1060



   S56.493 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.494 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.495 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
dret a nivell de l'avantbraç

   S56.496 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.497 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret
a nivell de l'avantbraç

   S56.498 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
esquerre a nivell de l'avantbraç

   S56.499 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit de la mà
no especificat a nivell de l'avantbraç

 S56.5 Lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de l'avantbraç

  S56.50 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç

   S56.501 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.502 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.509 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.51 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de l'avantbraç

   S56.511 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.512 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.519 Distensió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.52 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de l'avantbraç

   S56.521 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.522 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.529 Laceració de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.59 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell de
l'avantbraç

   S56.591 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.592 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.599 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó d'altres extensors a nivell
de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

 S56.8 Lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç
  S56.80 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç

   S56.801 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.802 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.809 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.81 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç

   S56.811 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S56.812 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra
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   S56.819 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

  S56.82 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç

   S56.821 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior dreta

   S56.822 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior esquerra

   S56.829 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç,
extremitat superior no especificada

  S56.89 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de l'avantbraç

   S56.891 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.892 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.899 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

 S56.9 Lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de l'avantbraç

  S56.90 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç

   S56.901 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.902 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.909 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.91 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.911 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.912 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.919 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.92 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de l'avantbraç

   S56.921 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.922 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.929 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç, extremitat superior no especificada

  S56.99 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
l'avantbraç

   S56.991 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior dreta

   S56.992 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior esquerra

   S56.999 Altres tipus de lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de l'avantbraç, extremitat superior no especificada

S57 Lesió per esclafament de colze i avantbraç

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

 Exclou 2: lesió per esclafament de canell i mà (S67.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S57

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 S57.0 Lesió per esclafament de colze
  S57.00 Lesió per esclafament, colze no especificat
  S57.01 Lesió per esclafament, colze dret
  S57.02 Lesió per esclafament, colze esquerre
 S57.8 Lesió per esclafament d'avantbraç
  S57.80 Lesió per esclafament, avantbraç no especificat
  S57.81 Lesió per esclafament, avantbraç dret
  S57.82 Lesió per esclafament, avantbraç esquerre
S58 Amputació traumàtica de colze i avantbraç
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Exclou 1: amputació traumàtica de canell i mà (S68.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S58

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S58.0 Amputació traumàtica a nivell del colze
  S58.01 Amputació traumàtica completa a nivell del colze

   S58.011 Amputació traumàtica completa a nivell del colze, extremitat superior
dreta

   S58.012 Amputació traumàtica completa a nivell del colze, extremitat superior
esquerra

   S58.019 Amputació traumàtica completa a nivell del colze, extremitat superior
no especificada

  S58.02 Amputació traumàtica parcial a nivell del colze

   S58.021 Amputació traumàtica parcial a nivell del colze, extremitat superior
dreta

   S58.022 Amputació traumàtica parcial a nivell del colze, extremitat superior
esquerra

   S58.029 Amputació traumàtica parcial a nivell del colze, extremitat superior no
especificada

 S58.1 Amputació traumàtica entre el colze i el canell
  S58.11 Amputació traumàtica completa entre el colze i el canell

   S58.111 Amputació traumàtica completa entre el colze i el canell, extremitat
superior dreta

   S58.112 Amputació traumàtica completa entre el colze i el canell, extremitat
superior esquerra

   S58.119 Amputació traumàtica completa entre el colze i el canell, extremitat
superior no especificada

  S58.12 Amputació traumàtica parcial entre el colze i el canell

   S58.121 Amputació traumàtica parcial entre el colze i el canell, extremitat
superior dreta

   S58.122 Amputació traumàtica parcial entre el colze i el canell, extremitat
superior esquerra

   S58.129 Amputació traumàtica parcial entre el colze i el canell, extremitat
superior no especificada

 S58.9 Amputació traumàtica d'avantbraç a nivell no especificat
  Exclou 1: amputació traumàtica de canell (S68.-)
  S58.91 Amputació traumàtica completa d'avantbraç a nivell no especificat
   S58.911 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, avantbraç dret

   S58.912 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, avantbraç
esquerre

   S58.919 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, avantbraç no
especificat

  S58.92 Amputació traumàtica parcial d'avantbraç a nivell no especificat
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   S58.921 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, avantbraç dret

   S58.922 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, avantbraç
esquerre

   S58.929 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, avantbraç no
especificat

S59 Altres lesions i lesions no especificades de colze i avantbraç
 Exclou 2: altres lesions i lesions no especificades de canell i mà (S69.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S59.0, S59.1 i S59.2

 A - assistència inicial per fractura tancada

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S59.0 Fractura fisial de l'extrem inferior del cúbit
  S59.00 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del cúbit

   S59.001 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior dreta

   S59.002 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior esquerra

   S59.009 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior no especificada

  S59.01 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit

   S59.011 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior dreta

   S59.012 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior esquerra

   S59.019 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior no especificada

  S59.02 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit

   S59.021 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior dreta

   S59.022 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior esquerra

   S59.029 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior no especificada

  S59.03 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit

   S59.031 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior dreta

   S59.032 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior esquerra

   S59.039 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior no especificada

  S59.04 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit

   S59.041 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior dreta

   S59.042 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior esquerra

   S59.049 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del cúbit,
extremitat superior no especificada

  S59.09 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del cúbit

   S59.091 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior dreta

   S59.092 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior esquerra
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   S59.099 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del cúbit, extremitat
superior no especificada

 S59.1 Fractura fisial de l'extrem superior del radi
  S59.10 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del radi

   S59.101 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del radi, extremitat
superior dreta

   S59.102 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del radi, extremitat
superior esquerra

   S59.109 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del radi, extremitat
superior no especificada

  S59.11 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del radi

   S59.111 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.112 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.119 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.12 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior del radi

   S59.121 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.122 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.129 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.13 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior del radi

   S59.131 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.132 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.139 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.14 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior del radi

   S59.141 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.142 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.149 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.19 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del radi

   S59.191 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del radi, extremitat
superior dreta

   S59.192 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del radi, extremitat
superior esquerra

   S59.199 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del radi, extremitat
superior no especificada

 S59.2 Fractura fisial de l'extrem inferior del radi
  S59.20 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del radi

   S59.201 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior dreta

   S59.202 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior esquerra

   S59.209 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior no especificada

  S59.21 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi

   S59.211 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior dreta
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   S59.212 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.219 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.22 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi

   S59.221 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.222 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.229 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.23 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi

   S59.231 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.232 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.239 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.24 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi

   S59.241 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior dreta

   S59.242 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior esquerra

   S59.249 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del radi,
extremitat superior no especificada

  S59.29 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del radi

   S59.291 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior dreta

   S59.292 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior esquerra

   S59.299 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del radi, extremitat
superior no especificada

 S59.8 Altres tipus especificats de lesió de colze i avantbraç
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S59.8

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S59.80 Altres tipus especificats de lesió de colze
   S59.801 Altres tipus especificats de lesió, colze dret
   S59.802 Altres tipus especificats de lesió, colze esquerre
   S59.809 Altres tipus especificats de lesió, colze no especificat
  S59.81 Altres tipus especificats de lesió d'avantbraç
   S59.811 Altres tipus especificats de lesió, avantbraç dret
   S59.812 Altres tipus especificats de lesió, avantbraç esquerre
   S59.819 Altres tipus especificats de lesió, avantbraç no especificat
 S59.9 Lesió no especificada de colze i avantbraç
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S59.9

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S59.90 Lesió no especificada de colze
   S59.901 Lesió no especificada, colze dret
   S59.902 Lesió no especificada, colze esquerre
   S59.909 Lesió no especificada, colze no especificat
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  S59.91 Lesió no especificada d'avantbraç
   S59.911 Lesió no especificada, avantbraç dret
   S59.912 Lesió no especificada, avantbraç esquerre
   S59.919 Lesió no especificada, avantbraç no especificat
Lesions de canell, mà i dits de la mà (S60-S69)
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
picada d'insecte verinós (T63.4)

S60 Lesió superficial de canell, mà i dits de la mà
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S60

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S60.0 Contusió de dit de la mà sense dany a l'ungla
  Exclou 1: contusió que afecta l'ungla (matriu) (S60.1)
  S60.00 Contusió de dit de la mà no especificat sense dany a l'ungla
   Contusió de dit de la mà NE
  S60.01 Contusió de polze sense dany a l'ungla
   S60.011 Contusió, polze dret, sense dany a l'ungla
   S60.012 Contusió, polze esquerre, sense dany a l'ungla
   S60.019 Contusió, polze no especificat, sense dany a l'ungla
  S60.02 Contusió de dit índex sense dany a l'ungla
   S60.021 Contusió, dit índex dret, sense dany a l'ungla
   S60.022 Contusió, dit índex esquerre, sense dany a l'ungla
   S60.029 Contusió, dit índex no especificat, sense dany a l'ungla
  S60.03 Contusió de dit del mig sense dany a l'ungla
   S60.031 Contusió, dit del mig dret, sense dany a l'ungla
   S60.032 Contusió, dit del mig esquerre, sense dany a l'ungla
   S60.039 Contusió, dit del mig no especificat, sense dany a l'ungla
  S60.04 Contusió de dit anular sense dany a l'ungla
   S60.041 Contusió, dit anular dret, sense dany a l'ungla
   S60.042 Contusió, dit anular esquerre, sense dany a l'ungla
   S60.049 Contusió, dit anular no especificat, sense dany a l'ungla
  S60.05 Contusió de dit petit sense dany a l'ungla
   S60.051 Contusió, dit petit dret, sense dany a l'ungla
   S60.052 Contusió, dit petit esquerre, sense dany a l'ungla
   S60.059 Contusió, dit petit no especificat, sense dany a l'ungla
 S60.1 Contusió de dit de la mà amb dany a l'ungla
  S60.10 Contusió de dit de la mà no especificat amb dany a l'ungla
  S60.11 Contusió de polze amb dany a l'ungla
   S60.111 Contusió, polze dret, amb dany a l'ungla
   S60.112 Contusió, polze esquerre, amb dany a l'ungla
   S60.119 Contusió, polze no especificat, amb dany a l'ungla
  S60.12 Contusió de dit índex amb dany a l'ungla
   S60.121 Contusió, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S60.122 Contusió, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S60.129 Contusió, dit índex no especificat, amb dany a l'ungla
  S60.13 Contusió de dit del mig amb dany a l'ungla
   S60.131 Contusió, dit del mig dret, amb dany a l'ungla
   S60.132 Contusió, dit del mig esquerre, amb dany a l'ungla
   S60.139 Contusió, dit del mig no especificat, amb dany a l'ungla
  S60.14 Contusió de dit anular amb dany a l'ungla
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   S60.141 Contusió, dit anular dret, amb dany a l'ungla
   S60.142 Contusió, dit anular esquerre, amb dany a l'ungla
   S60.149 Contusió, dit anular no especificat, amb dany a l'ungla
  S60.15 Contusió de dit petit amb dany a l'ungla
   S60.151 Contusió, dit petit dret, amb dany a l'ungla
   S60.152 Contusió, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla
   S60.159 Contusió, dit petit no especificat, amb dany a l'ungla
 S60.2 Contusió de canell i mà
  Exclou 2: contusió de dits de la mà (S60.0-, S60.1-)
  S60.21 Contusió de canell
   S60.211 Contusió, canell dret
   S60.212 Contusió, canell esquerre
   S60.219 Contusió, canell no especificat
  S60.22 Contusió de mà
   S60.221 Contusió, mà dreta
   S60.222 Contusió, mà esquerra
   S60.229 Contusió, mà no especificada
 S60.3 Altres tipus de lesió superficial de polze
  S60.31 Abrasió de polze
   S60.311 Abrasió, polze dret
   S60.312 Abrasió, polze esquerre
   S60.319 Abrasió, polze no especificat
  S60.32 Butllofa (no tèrmica) al polze
   S60.321 Butllofa (no tèrmica), polze dret
   S60.322 Butllofa (no tèrmica), polze esquerre
   S60.329 Butllofa (no tèrmica), polze no especificat
  S60.34 Constricció externa de polze
   Síndrome del torniquet capil·lar de polze

   
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa per a identificar l'element que causa constricció (W49.0-)

   S60.341 Constricció externa, polze dret
   S60.342 Constricció externa, polze esquerre
   S60.349 Constricció externa, polze no especificat
  S60.35 Cos estrany superficial al polze
   Estella al polze
   S60.351 Cos estrany superficial, polze dret
   S60.352 Cos estrany superficial, polze esquerre
   S60.359 Cos estrany superficial, polze no especificat
  S60.36 Picada d'insecte (no verinós) al polze
   S60.361 Picada d'insecte (no verinós), polze dret
   S60.362 Picada d'insecte (no verinós), polze esquerre
   S60.369 Picada d'insecte (no verinós), polze no especificat
  S60.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials al polze
   Exclou 1: mossegada oberta al polze (S61.05-, S61.15-)
   S60.371 Altres tipus de picada i mossegada superficials, polze dret
   S60.372 Altres tipus de picada i mossegada superficials, polze esquerre
   S60.379 Altres tipus de picada i mossegada superficials, polze no especificat
  S60.39 Altres tipus de lesió superficial de polze
   S60.391 Altres tipus de lesió superficial, polze dret
   S60.392 Altres tipus de lesió superficial, polze esquerre
   S60.399 Altres tipus de lesió superficial, polze no especificat
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 S60.4 Altres tipus de lesió superficial d'altres dits de la mà
  S60.41 Abrasió de dits de la mà
   S60.410 Abrasió, dit índex dret
   S60.411 Abrasió, dit índex esquerre
   S60.412 Abrasió, dit del mig dret
   S60.413 Abrasió, dit del mig esquerre
   S60.414 Abrasió, dit anular dret
   S60.415 Abrasió, dit anular esquerre
   S60.416 Abrasió, dit petit dret
   S60.417 Abrasió, dit petit esquerre
   S60.418 Abrasió, altres dits de la mà
    Abrasió de dit de la mà especificat amb lateralitat no especificada
   S60.419 Abrasió, dit de la mà no especificat
  S60.42 Butllofa (no tèrmica) als dits de la mà
   S60.420 Butllofa (no tèrmica), dit índex dret
   S60.421 Butllofa (no tèrmica), dit índex esquerre
   S60.422 Butllofa (no tèrmica), dit del mig dret
   S60.423 Butllofa (no tèrmica), dit del mig esquerre
   S60.424 Butllofa (no tèrmica), dit anular dret
   S60.425 Butllofa (no tèrmica), dit anular esquerre
   S60.426 Butllofa (no tèrmica), dit petit dret
   S60.427 Butllofa (no tèrmica), dit petit esquerre
   S60.428 Butllofa (no tèrmica), altres dits de la mà

    Butllofa (no tèrmica) de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S60.429 Butllofa (no tèrmica), dit de la mà no especificat
  S60.44 Constricció externa de dits de la mà
   Síndrome del torniquet capil·lar de dit de la mà

   
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa per a identificar l'element que causa constricció (W49.0-)

   S60.440 Constricció externa, dit índex dret
   S60.441 Constricció externa, dit índex esquerre
   S60.442 Constricció externa, dit del mig dret
   S60.443 Constricció externa, dit del mig esquerre
   S60.444 Constricció externa, dit anular dret
   S60.445 Constricció externa, dit anular esquerre
   S60.446 Constricció externa, dit petit dret
   S60.447 Constricció externa, dit petit esquerre
   S60.448 Constricció externa, altres dits de la mà
    Constricció externa de dit de la mà especificat amb lateralitat no especificada
   S60.449 Constricció externa, dit de la mà no especificat
  S60.45 Cos estrany superficial als dits de la mà
   Estella al dit de la mà
   S60.450 Cos estrany superficial, dit índex dret
   S60.451 Cos estrany superficial, dit índex esquerre
   S60.452 Cos estrany superficial, dit del mig dret
   S60.453 Cos estrany superficial, dit del mig esquerre
   S60.454 Cos estrany superficial, dit anular dret
   S60.455 Cos estrany superficial, dit anular esquerre
   S60.456 Cos estrany superficial, dit petit dret
   S60.457 Cos estrany superficial, dit petit esquerre
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   S60.458 Cos estrany superficial, altres dits de la mà

    Cos estrany superficial en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S60.459 Cos estrany superficial, dit de la mà no especificat
  S60.46 Picada d'insecte (no verinós) als dits de la mà
   S60.460 Picada d'insecte (no verinós), dit índex dret
   S60.461 Picada d'insecte (no verinós), dit índex esquerre
   S60.462 Picada d'insecte (no verinós), dit del mig dret
   S60.463 Picada d'insecte (no verinós), dit del mig esquerre
   S60.464 Picada d'insecte (no verinós), dit anular dret
   S60.465 Picada d'insecte (no verinós), dit anular esquerre
   S60.466 Picada d'insecte (no verinós), dit petit dret
   S60.467 Picada d'insecte (no verinós), dit petit esquerre
   S60.468 Picada d'insecte (no verinós), altres dits de la mà

    Picada d'insecte (no verinós) en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S60.469 Picada d'insecte (no verinós), dit de la mà no especificat
  S60.47 Altres tipus de picada i mossegada superficials als dits de la mà
   Exclou 1: mossegada oberta als dits de la mà (S61.25-, S61.35-)
   S60.470 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit índex dret
   S60.471 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit índex esquerre
   S60.472 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit del mig dret
   S60.473 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit del mig esquerre
   S60.474 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit anular dret
   S60.475 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit anular esquerre
   S60.476 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit petit dret
   S60.477 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit petit esquerre
   S60.478 Altres tipus de picada i mossegada superficials, altres dits de la mà

    Altres tipus de picada i mossegada superficials en dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S60.479 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit de la mà no
especificat

 S60.5 Altres tipus de lesió superficial de mà
  Exclou 2: lesions superficials de dits de la mà (S60.3-, S60.4-)
  S60.51 Abrasió de mà
   S60.511 Abrasió, mà dreta
   S60.512 Abrasió, mà esquerra
   S60.519 Abrasió, mà no especificada
  S60.52 Butllofa (no tèrmica) a la mà
   S60.521 Butllofa (no tèrmica), mà dreta
   S60.522 Butllofa (no tèrmica), mà esquerra
   S60.529 Butllofa (no tèrmica), mà no especificada
  S60.54 Constricció externa de mà
   S60.541 Constricció externa, mà dreta
   S60.542 Constricció externa, mà esquerra
   S60.549 Constricció externa, mà no especificada
  S60.55 Cos estrany superficial a la mà
   Estella a la mà
   S60.551 Cos estrany superficial, mà dreta
   S60.552 Cos estrany superficial, mà esquerra
   S60.559 Cos estrany superficial, mà no especificada
  S60.56 Picada d'insecte (no verinós) a la mà
   S60.561 Picada d'insecte (no verinós), mà dreta
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   S60.562 Picada d'insecte (no verinós), mà esquerra
   S60.569 Picada d'insecte (no verinós), mà no especificada
  S60.57 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la mà
   Exclou 1: mossegada oberta a la mà (S61.45-)
   S60.571 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mà dreta
   S60.572 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mà esquerra
   S60.579 Altres tipus de picada i mossegada superficials, mà no especificada
 S60.8 Altres tipus de lesió superficial de canell
  S60.81 Abrasió de canell
   S60.811 Abrasió, canell dret
   S60.812 Abrasió, canell esquerre
   S60.819 Abrasió, canell no especificat
  S60.82 Butllofa (no tèrmica) al canell
   S60.821 Butllofa (no tèrmica), canell dret
   S60.822 Butllofa (no tèrmica), canell esquerre
   S60.829 Butllofa (no tèrmica), canell no especificat
  S60.84 Constricció externa de canell
   S60.841 Constricció externa, canell dret
   S60.842 Constricció externa, canell esquerre
   S60.849 Constricció externa, canell no especificat
  S60.85 Cos estrany superficial al canell
   Estella al canell
   S60.851 Cos estrany superficial, canell dret
   S60.852 Cos estrany superficial, canell esquerre
   S60.859 Cos estrany superficial, canell no especificat
  S60.86 Picada d'insecte (no verinós) al canell
   S60.861 Picada d'insecte (no verinós), canell dret
   S60.862 Picada d'insecte (no verinós), canell esquerre
   S60.869 Picada d'insecte (no verinós), canell no especificat
  S60.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials al canell
   Exclou 1: mossegada oberta al canell (S61.55)
   S60.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, canell dret
   S60.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, canell esquerre
   S60.879 Altres tipus de picada i mossegada superficials, canell no especificat
 S60.9 Lesió superficial no especificada de canell, mà i dits de la mà
  S60.91 Lesió superficial no especificada de canell
   S60.911 Lesió superficial no especificada, canell dret
   S60.912 Lesió superficial no especificada, canell esquerre
   S60.919 Lesió superficial no especificada, canell no especificat
  S60.92 Lesió superficial no especificada de mà
   S60.921 Lesió superficial no especificada, mà dreta
   S60.922 Lesió superficial no especificada, mà esquerra
   S60.929 Lesió superficial no especificada, mà no especificada
  S60.93 Lesió superficial no especificada de polze
   S60.931 Lesió superficial no especificada, polze dret
   S60.932 Lesió superficial no especificada, polze esquerre
   S60.939 Lesió superficial no especificada, polze no especificat
  S60.94 Lesió superficial no especificada d'altres dits de la mà
   S60.940 Lesió superficial no especificada, dit índex dret
   S60.941 Lesió superficial no especificada, dit índex esquerre
   S60.942 Lesió superficial no especificada, dit del mig dret
   S60.943 Lesió superficial no especificada, dit del mig esquerre
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   S60.944 Lesió superficial no especificada, dit anular dret
   S60.945 Lesió superficial no especificada, dit anular esquerre
   S60.946 Lesió superficial no especificada, dit petit dret
   S60.947 Lesió superficial no especificada, dit petit esquerre
   S60.948 Lesió superficial no especificada, altres dits de la mà

    Lesió superficial no especificada de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S60.949 Lesió superficial no especificada, dit de la mà no especificat
S61 Ferida oberta al canell, la mà i els dits de la mà

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica de canell i mà (S68.-)
fractura oberta de canell, mà i dits de la mà (S62.- amb setè caràcter B)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S61

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S61.0 Ferida oberta al polze sense dany a l'ungla
  Exclou 1: ferida oberta al polze amb dany a l'ungla (S61.1-)
  S61.00 Ferida oberta no especificada al polze sense dany a l'ungla
   S61.001 Ferida oberta no especificada, polze dret, sense dany a l'ungla
   S61.002 Ferida oberta no especificada, polze esquerre, sense dany a l'ungla

   S61.009 Ferida oberta no especificada, polze no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.01 Laceració de polze sense cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.011 Laceració sense cos estrany, polze dret, sense dany a l'ungla
   S61.012 Laceració sense cos estrany, polze esquerre, sense dany a l'ungla

   S61.019 Laceració sense cos estrany, polze no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.02 Laceració de polze amb cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.021 Laceració amb cos estrany, polze dret, sense dany a l'ungla
   S61.022 Laceració amb cos estrany, polze esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.029 Laceració amb cos estrany, polze no especificat, sense dany a l'ungla
  S61.03 Ferida punxant al polze sense cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.031 Ferida punxant sense cos estrany, polze dret, sense dany a l'ungla

   S61.032 Ferida punxant sense cos estrany, polze esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.039 Ferida punxant sense cos estrany, polze no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.04 Ferida punxant al polze amb cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.041 Ferida punxant amb cos estrany, polze dret, sense dany a l'ungla
   S61.042 Ferida punxant amb cos estrany, polze esquerre, sense dany a l'ungla

   S61.049 Ferida punxant amb cos estrany, polze no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.05 Mossegada oberta al polze sense dany a l'ungla
   Mossegada al polze NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al polze (S60.36-, S60.37-)
   S61.051 Mossegada oberta, polze dret, sense dany a l'ungla
   S61.052 Mossegada oberta, polze esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.059 Mossegada oberta, polze no especificat, sense dany a l'ungla
 S61.1 Ferida oberta al polze amb dany a l'ungla
  S61.10 Ferida oberta no especificada al polze amb dany a l'ungla
   S61.101 Ferida oberta no especificada, polze dret, amb dany a l'ungla
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   S61.102 Ferida oberta no especificada, polze esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.109 Ferida oberta no especificada, polze no especificat, amb dany a l'ungla
  S61.11 Laceració de polze sense cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.111 Laceració sense cos estrany, polze dret, amb dany a l'ungla
   S61.112 Laceració sense cos estrany, polze esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.119 Laceració sense cos estrany, polze no especificat, amb dany a l'ungla
  S61.12 Laceració de polze amb cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.121 Laceració amb cos estrany, polze dret, amb dany a l'ungla
   S61.122 Laceració amb cos estrany, polze esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.129 Laceració amb cos estrany, polze no especificat, amb dany a l'ungla
  S61.13 Ferida punxant al polze sense cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.131 Ferida punxant sense cos estrany, polze dret, amb dany a l'ungla
   S61.132 Ferida punxant sense cos estrany, polze esquerre, amb dany a l'ungla

   S61.139 Ferida punxant sense cos estrany, polze no especificat, amb dany a
l'ungla

  S61.14 Ferida punxant al polze amb cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.141 Ferida punxant amb cos estrany, polze dret, amb dany a l'ungla
   S61.142 Ferida punxant amb cos estrany, polze esquerre, amb dany a l'ungla

   S61.149 Ferida punxant amb cos estrany, polze no especificat, amb dany a
l'ungla

  S61.15 Mossegada oberta al polze amb dany a l'ungla
   Mossegada al polze amb dany a l'ungla NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al polze (S60.36-, S60.37-)
   S61.151 Mossegada oberta, polze dret, amb dany a l'ungla
   S61.152 Mossegada oberta, polze esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.159 Mossegada oberta, polze no especificat, amb dany a l'ungla
 S61.2 Ferida oberta en altres dits de la mà sense dany a l'ungla
  Exclou 1: ferida oberta al dit de la mà que afecta l'ungla (matriu) (S61.3-)

  Exclou 2: ferida oberta al polze sense dany a l'ungla (S61.0-)
  S61.20 Ferida oberta no especificada en altres dits de la mà sense dany a l'ungla
   S61.200 Ferida oberta no especificada, dit índex dret, sense dany a l'ungla
   S61.201 Ferida oberta no especificada, dit índex esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.202 Ferida oberta no especificada, dit del mig dret, sense dany a l'ungla

   S61.203 Ferida oberta no especificada, dit del mig esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.204 Ferida oberta no especificada, dit anular dret, sense dany a l'ungla
   S61.205 Ferida oberta no especificada, dit anular esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.206 Ferida oberta no especificada, dit petit dret, sense dany a l'ungla
   S61.207 Ferida oberta no especificada, dit petit esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.208 Ferida oberta no especificada, altres dits de la mà, sense dany a l'ungla

    Ferida oberta no especificada a dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada sense dany a l'ungla

   S61.209 Ferida oberta no especificada, dit de la mà no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.21 Laceració de dit de la mà sense cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.210 Laceració sense cos estrany, dit índex dret, sense dany a l'ungla
   S61.211 Laceració sense cos estrany, dit índex esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.212 Laceració sense cos estrany, dit del mig dret, sense dany a l'ungla
   S61.213 Laceració sense cos estrany, dit del mig esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.214 Laceració sense cos estrany, dit anular dret, sense dany a l'ungla
   S61.215 Laceració sense cos estrany, dit anular esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.216 Laceració sense cos estrany, dit petit dret, sense dany a l'ungla
   S61.217 Laceració sense cos estrany, dit petit esquerre, sense dany a l'ungla
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   S61.218 Laceració sense cos estrany, altres dits de la mà, sense dany a l'ungla

    Laceració sense cos estrany de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada sense dany a l'ungla

   S61.219 Laceració sense cos estrany, dit de la mà no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.22 Laceració de dit de la mà amb cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.220 Laceració amb cos estrany, dit índex dret, sense dany a l'ungla
   S61.221 Laceració amb cos estrany, dit índex esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.222 Laceració amb cos estrany, dit del mig dret, sense dany a l'ungla
   S61.223 Laceració amb cos estrany, dit del mig esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.224 Laceració amb cos estrany, dit anular dret, sense dany a l'ungla
   S61.225 Laceració amb cos estrany, dit anular esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.226 Laceració amb cos estrany, dit petit dret, sense dany a l'ungla
   S61.227 Laceració amb cos estrany, dit petit esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.228 Laceració amb cos estrany, altres dits de la mà, sense dany a l'ungla

    Laceració amb cos estrany de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada sense dany a l'ungla

   S61.229 Laceració amb cos estrany, dit de la mà no especificat, sense dany a
l'ungla

  S61.23 Ferida punxant al dit de la mà sense cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.230 Ferida punxant sense cos estrany, dit índex dret, sense dany a l'ungla

   S61.231 Ferida punxant sense cos estrany, dit índex esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.232 Ferida punxant sense cos estrany, dit del mig dret, sense dany a
l'ungla

   S61.233 Ferida punxant sense cos estrany, dit del mig esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.234 Ferida punxant sense cos estrany, dit anular dret, sense dany a l'ungla

   S61.235 Ferida punxant sense cos estrany, dit anular esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.236 Ferida punxant sense cos estrany, dit petit dret, sense dany a l'ungla

   S61.237 Ferida punxant sense cos estrany, dit petit esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.238 Ferida punxant sense cos estrany, altres dits de la mà, sense dany a
l'ungla

    Ferida punxant sense cos estrany en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada sense dany a l'ungla

   S61.239 Ferida punxant sense cos estrany, dit de la mà no especificat, sense
dany a l'ungla

  S61.24 Ferida punxant al dit de la mà amb cos estrany sense dany a l'ungla
   S61.240 Ferida punxant amb cos estrany, dit índex dret, sense dany a l'ungla

   S61.241 Ferida punxant amb cos estrany, dit índex esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.242 Ferida punxant amb cos estrany, dit del mig dret, sense dany a l'ungla

   S61.243 Ferida punxant amb cos estrany, dit del mig esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.244 Ferida punxant amb cos estrany, dit anular dret, sense dany a l'ungla

   S61.245 Ferida punxant amb cos estrany, dit anular esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.246 Ferida punxant amb cos estrany, dit petit dret, sense dany a l'ungla

   S61.247 Ferida punxant amb cos estrany, dit petit esquerre, sense dany a
l'ungla

   S61.248 Ferida punxant amb cos estrany, altres dits de la mà, sense dany a
l'ungla

    Ferida punxant amb cos estrany en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada sense dany a l'ungla

1074



   S61.249 Ferida punxant amb cos estrany, dit de la mà no especificat, sense
dany a l'ungla

  S61.25 Mossegada oberta al dit de la mà sense dany a l'ungla
   Mossegada al dit de la mà sense dany a l'ungla NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al dit de la mà (S60.46-, S60.47-)
   S61.250 Mossegada oberta, dit índex dret, sense dany a l'ungla
   S61.251 Mossegada oberta, dit índex esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.252 Mossegada oberta, dit del mig dret, sense dany a l'ungla
   S61.253 Mossegada oberta, dit del mig esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.254 Mossegada oberta, dit anular dret, sense dany a l'ungla
   S61.255 Mossegada oberta, dit anular esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.256 Mossegada oberta, dit petit dret, sense dany a l'ungla
   S61.257 Mossegada oberta, dit petit esquerre, sense dany a l'ungla
   S61.258 Mossegada oberta, altres dits de la mà, sense dany a l'ungla

    Mossegada oberta a dit de la mà especificat amb lateralitat no especificada
sense dany a l'ungla

   S61.259 Mossegada oberta, dit de la mà no especificat, sense dany a l'ungla
 S61.3 Ferida oberta en altres dits de la mà amb dany a l'ungla
  S61.30 Ferida oberta no especificada al dit de la mà amb dany a l'ungla
   S61.300 Ferida oberta no especificada, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S61.301 Ferida oberta no especificada, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.302 Ferida oberta no especificada, dit del mig dret, amb dany a l'ungla
   S61.303 Ferida oberta no especificada, dit del mig esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.304 Ferida oberta no especificada, dit anular dret, amb dany a l'ungla
   S61.305 Ferida oberta no especificada, dit anular esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.306 Ferida oberta no especificada, dit petit dret, amb dany a l'ungla
   S61.307 Ferida oberta no especificada, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.308 Ferida oberta no especificada, altres dits de la mà, amb dany a l'ungla

    Ferida oberta no especificada a dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada amb dany a l'ungla

   S61.309 Ferida oberta no especificada, dit de la mà no especificat, amb dany a
l'ungla

  S61.31 Laceració de dit de la mà sense cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.310 Laceració sense cos estrany, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S61.311 Laceració sense cos estrany, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.312 Laceració sense cos estrany, dit del mig dret, amb dany a l'ungla
   S61.313 Laceració sense cos estrany, dit del mig esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.314 Laceració sense cos estrany, dit anular dret, amb dany a l'ungla
   S61.315 Laceració sense cos estrany, dit anular esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.316 Laceració sense cos estrany, dit petit dret, amb dany a l'ungla
   S61.317 Laceració sense cos estrany, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.318 Laceració sense cos estrany, altres dits de la mà, amb dany a l'ungla

    Laceració sense cos estrany de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada amb dany a l'ungla

   S61.319 Laceració sense cos estrany, dit de la mà no especificat, amb dany a
l'ungla

  S61.32 Laceració de dit de la mà amb cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.320 Laceració amb cos estrany, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S61.321 Laceració amb cos estrany, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.322 Laceració amb cos estrany, dit del mig dret, amb dany a l'ungla
   S61.323 Laceració amb cos estrany, dit del mig esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.324 Laceració amb cos estrany, dit anular dret, amb dany a l'ungla
   S61.325 Laceració amb cos estrany, dit anular esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.326 Laceració amb cos estrany, dit petit dret, amb dany a l'ungla
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   S61.327 Laceració amb cos estrany, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.328 Laceració amb cos estrany, altres dits de la mà, amb dany a l'ungla

    Laceració amb cos estrany de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada amb dany a l'ungla

   S61.329 Laceració amb cos estrany, dit de la mà no especificat, amb dany a
l'ungla

  S61.33 Ferida punxant al dit de la mà sense cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.330 Ferida punxant sense cos estrany, dit índex dret, amb dany a l'ungla

   S61.331 Ferida punxant sense cos estrany, dit índex esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.332 Ferida punxant sense cos estrany, dit del mig dret, amb dany a l'ungla

   S61.333 Ferida punxant sense cos estrany, dit del mig esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.334 Ferida punxant sense cos estrany, dit anular dret, amb dany a l'ungla

   S61.335 Ferida punxant sense cos estrany, dit anular esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.336 Ferida punxant sense cos estrany, dit petit dret, amb dany a l'ungla

   S61.337 Ferida punxant sense cos estrany, dit petit esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.338 Ferida punxant sense cos estrany, altres dits de la mà, amb dany a
l'ungla

    Ferida punxant sense cos estrany en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada amb dany a l'ungla

   S61.339 Ferida punxant sense cos estrany, dit de la mà no especificat, amb
dany a l'ungla

  S61.34 Ferida punxant al dit de la mà amb cos estrany amb dany a l'ungla
   S61.340 Ferida punxant amb cos estrany, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S61.341 Ferida punxant amb cos estrany, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.342 Ferida punxant amb cos estrany, dit del mig dret, amb dany a l'ungla

   S61.343 Ferida punxant amb cos estrany, dit del mig esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.344 Ferida punxant amb cos estrany, dit anular dret, amb dany a l'ungla

   S61.345 Ferida punxant amb cos estrany, dit anular esquerre, amb dany a
l'ungla

   S61.346 Ferida punxant amb cos estrany, dit petit dret, amb dany a l'ungla
   S61.347 Ferida punxant amb cos estrany, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla

   S61.348 Ferida punxant amb cos estrany, altres dits de la mà, amb dany a
l'ungla

    Ferida punxant amb cos estrany en dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada amb dany a l'ungla

   S61.349 Ferida punxant amb cos estrany, dit de la mà no especificat, amb dany
a l'ungla

  S61.35 Mossegada oberta al dit de la mà amb dany a l'ungla
   Mossegada al dit de la mà amb dany a l'ungla NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al dit de la mà (S60.46-, S60.47-)
   S61.350 Mossegada oberta, dit índex dret, amb dany a l'ungla
   S61.351 Mossegada oberta, dit índex esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.352 Mossegada oberta, dit del mig dret, amb dany a l'ungla
   S61.353 Mossegada oberta, dit del mig esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.354 Mossegada oberta, dit anular dret, amb dany a l'ungla
   S61.355 Mossegada oberta, dit anular esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.356 Mossegada oberta, dit petit dret, amb dany a l'ungla
   S61.357 Mossegada oberta, dit petit esquerre, amb dany a l'ungla
   S61.358 Mossegada oberta, altres dits de la mà, amb dany a l'ungla

    Mossegada oberta a dit de la mà especificat amb lateralitat no especificada
amb dany a l'ungla
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   S61.359 Mossegada oberta, dit de la mà no especificat, amb dany a l'ungla
 S61.4 Ferida oberta a la mà
  S61.40 Ferida oberta no especificada a la mà
   S61.401 Ferida oberta no especificada, mà dreta
   S61.402 Ferida oberta no especificada, mà esquerra
   S61.409 Ferida oberta no especificada, mà no especificada
  S61.41 Laceració de mà sense cos estrany
   S61.411 Laceració sense cos estrany, mà dreta
   S61.412 Laceració sense cos estrany, mà esquerra
   S61.419 Laceració sense cos estrany, mà no especificada
  S61.42 Laceració de mà amb cos estrany
   S61.421 Laceració amb cos estrany, mà dreta
   S61.422 Laceració amb cos estrany, mà esquerra
   S61.429 Laceració amb cos estrany, mà no especificada
  S61.43 Ferida punxant a la mà sense cos estrany
   S61.431 Ferida punxant sense cos estrany, mà dreta
   S61.432 Ferida punxant sense cos estrany, mà esquerra
   S61.439 Ferida punxant sense cos estrany, mà no especificada
  S61.44 Ferida punxant a la mà amb cos estrany
   S61.441 Ferida punxant amb cos estrany, mà dreta
   S61.442 Ferida punxant amb cos estrany, mà esquerra
   S61.449 Ferida punxant amb cos estrany, mà no especificada
  S61.45 Mossegada oberta a la mà
   Mossegada a la mà NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la mà (S60.56-, S60.57-)
   S61.451 Mossegada oberta, mà dreta
   S61.452 Mossegada oberta, mà esquerra
   S61.459 Mossegada oberta, mà no especificada
 S61.5 Ferida oberta al canell
  S61.50 Ferida oberta no especificada al canell
   S61.501 Ferida oberta no especificada, canell dret
   S61.502 Ferida oberta no especificada, canell esquerre
   S61.509 Ferida oberta no especificada, canell no especificat
  S61.51 Laceració de canell sense cos estrany
   S61.511 Laceració sense cos estrany, canell dret
   S61.512 Laceració sense cos estrany, canell esquerre
   S61.519 Laceració sense cos estrany, canell no especificat
  S61.52 Laceració de canell amb cos estrany
   S61.521 Laceració amb cos estrany, canell dret
   S61.522 Laceració amb cos estrany, canell esquerre
   S61.529 Laceració amb cos estrany, canell no especificat
  S61.53 Ferida punxant al canell sense cos estrany
   S61.531 Ferida punxant sense cos estrany, canell dret
   S61.532 Ferida punxant sense cos estrany, canell esquerre
   S61.539 Ferida punxant sense cos estrany, canell no especificat
  S61.54 Ferida punxant al canell amb cos estrany
   S61.541 Ferida punxant amb cos estrany, canell dret
   S61.542 Ferida punxant amb cos estrany, canell esquerre
   S61.549 Ferida punxant amb cos estrany, canell no especificat
  S61.55 Mossegada oberta al canell
   Mossegada al canell NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al canell (S60.86-, S60.87-)
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   S61.551 Mossegada oberta, canell dret
   S61.552 Mossegada oberta, canell esquerre
   S61.559 Mossegada oberta, canell no especificat
S62 Fractura a nivell del canell i la mà

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Exclou 1: amputació traumàtica de canell i mà (S68.-)

 Exclou 2: fractura de parts distals del cúbit i el radi (S52.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S62

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S62.0 Fractura de l'os escafoide [navicular] del canell
  S62.00 Fractura no especificada de l'os escafoide [navicular] del canell
   S62.001 Fractura no especificada de l'os escafoide [navicular], canell dret
   S62.002 Fractura no especificada de l'os escafoide [navicular], canell esquerre

   S62.009 Fractura no especificada de l'os escafoide [navicular], canell no
especificat

  S62.01 Fractura del terç distal de l'os escafoide [navicular] del canell
   Fractura de la tuberositat volar de l'os escafoide [navicular] del canell

   S62.011 Fractura desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular], canell
dret

   S62.012 Fractura desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular], canell
esquerre

   S62.013 Fractura desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular], canell
no especificat

   S62.014 Fractura no desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular],
canell dret

   S62.015 Fractura no desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular],
canell esquerre

   S62.016 Fractura no desplaçada del terç distal de l'os escafoide [navicular],
canell no especificat

  S62.02 Fractura del terç mitjà de l'os escafoide [navicular] del canell

   S62.021 Fractura desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular], canell
dret

   S62.022 Fractura desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular], canell
esquerre

   S62.023 Fractura desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular], canell
no especificat

   S62.024 Fractura no desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular],
canell dret

   S62.025 Fractura no desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular],
canell esquerre

   S62.026 Fractura no desplaçada del terç mitjà de l'os escafoide [navicular],
canell no especificat

  S62.03 Fractura del terç proximal de l'os escafoide [navicular] del canell

   S62.031 Fractura desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell dret

   S62.032 Fractura desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell esquerre
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   S62.033 Fractura desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell no especificat

   S62.034 Fractura no desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell dret

   S62.035 Fractura no desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell esquerre

   S62.036 Fractura no desplaçada del terç proximal de l'os escafoide [navicular],
canell no especificat

 S62.1 Fractura d'altres ossos carpians i d'ossos carpians no especificats
  Exclou 2: fractura de l'os escafoide del canell (S62.0-)
  S62.10 Fractura d'os carpià no especificat
   Fractura de canell NE
   S62.101 Fractura d'os carpià no especificat, canell dret
   S62.102 Fractura d'os carpià no especificat, canell esquerre
   S62.109 Fractura d'os carpià no especificat, canell no especificat
  S62.11 Fractura de l'os piramidal [cuneïforme] del canell
   S62.111 Fractura desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell dret
   S62.112 Fractura desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell esquerre

   S62.113 Fractura desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell no
especificat

   S62.114 Fractura no desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell dret
   S62.115 Fractura no desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell esquerre

   S62.116 Fractura no desplaçada de l'os piramidal [cuneïforme], canell no
especificat

  S62.12 Fractura del semilunar
   S62.121 Fractura desplaçada del semilunar, canell dret
   S62.122 Fractura desplaçada del semilunar, canell esquerre
   S62.123 Fractura desplaçada del semilunar, canell no especificat
   S62.124 Fractura no desplaçada del semilunar, canell dret
   S62.125 Fractura no desplaçada del semilunar, canell esquerre
   S62.126 Fractura no desplaçada del semilunar, canell no especificat
  S62.13 Fractura de l'os gran del carp [os capitat]
   S62.131 Fractura desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell dret
   S62.132 Fractura desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell esquerre

   S62.133 Fractura desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell no
especificat

   S62.134 Fractura no desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell dret

   S62.135 Fractura no desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell
esquerre

   S62.136 Fractura no desplaçada de l'os gran del carp [os capitat], canell no
especificat

  S62.14 Fractura del cos de l'os ganxut [os unciforme]
   Fractura d'os ganxut [os unciforme] NE
   S62.141 Fractura desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell dret

   S62.142 Fractura desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell
esquerre

   S62.143 Fractura desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell no
especificat

   S62.144 Fractura no desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell
dret

   S62.145 Fractura no desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell
esquerre

   S62.146 Fractura no desplaçada del cos de l'os ganxut [os unciforme], canell no
especificat
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  S62.15 Fractura de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os unciforme]
   

   S62.151 Fractura desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell dret

   S62.152 Fractura desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell esquerre

   S62.153 Fractura desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell no especificat

   S62.154 Fractura no desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell dret

   S62.155 Fractura no desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell esquerre

   S62.156 Fractura no desplaçada de l'apòfisi unciforme de l'os ganxut [os
unciforme], canell no especificat

  S62.16 Fractura de l'os pisiforme
   S62.161 Fractura desplaçada de l'os pisiforme, canell dret
   S62.162 Fractura desplaçada de l'os pisiforme, canell esquerre
   S62.163 Fractura desplaçada de l'os pisiforme, canell no especificat
   S62.164 Fractura no desplaçada de l'os pisiforme, canell dret
   S62.165 Fractura no desplaçada de l'os pisiforme, canell esquerre
   S62.166 Fractura no desplaçada de l'os pisiforme, canell no especificat
  S62.17 Fractura del trapezi [os multiangulós major]
   S62.171 Fractura desplaçada del trapezi, canell dret
   S62.172 Fractura desplaçada del trapezi, canell esquerre
   S62.173 Fractura desplaçada del trapezi, canell no especificat
   S62.174 Fractura no desplaçada del trapezi, canell dret
   S62.175 Fractura no desplaçada del trapezi, canell esquerre
   S62.176 Fractura no desplaçada del trapezi, canell no especificat
  S62.18 Fractura del trapezoide [os multiangulós menor]
   S62.181 Fractura desplaçada del trapezoide, canell dret
   S62.182 Fractura desplaçada del trapezoide, canell esquerre
   S62.183 Fractura desplaçada del trapezoide, canell no especificat
   S62.184 Fractura no desplaçada del trapezoide, canell dret
   S62.185 Fractura no desplaçada del trapezoide, canell esquerre
   S62.186 Fractura no desplaçada del trapezoide, canell no especificat
 S62.2 Fractura del primer os metacarpià
  S62.20 Fractura no especificada del primer os metacarpià
   S62.201 Fractura no especificada del primer os metacarpià, mà dreta
   S62.202 Fractura no especificada del primer os metacarpià, mà esquerra
   S62.209 Fractura no especificada del primer os metacarpià, mà no especificada
  S62.21 Fractura de Bennett
   S62.211 Fractura de Bennett, mà dreta
   S62.212 Fractura de Bennett, mà esquerra
   S62.213 Fractura de Bennett, mà no especificada
  S62.22 Fractura de Rolando
   S62.221 Fractura de Rolando desplaçada, mà dreta
   S62.222 Fractura de Rolando desplaçada, mà esquerra
   S62.223 Fractura de Rolando desplaçada, mà no especificada
   S62.224 Fractura de Rolando no desplaçada, mà dreta
   S62.225 Fractura de Rolando no desplaçada, mà esquerra
   S62.226 Fractura de Rolando no desplaçada, mà no especificada
  S62.23 Altres tipus de fractura de la base del primer os metacarpià

   S62.231 Altres tipus de fractura desplaçada de la base del primer os metacarpià,
mà dreta
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   S62.232 Altres tipus de fractura desplaçada de la base del primer os metacarpià,
mà esquerra

   S62.233 Altres tipus de fractura desplaçada de la base del primer os metacarpià,
mà no especificada

   S62.234 Altres tipus de fractura no desplaçada de la base del primer os
metacarpià, mà dreta

   S62.235 Altres tipus de fractura no desplaçada de la base del primer os
metacarpià, mà esquerra

   S62.236 Altres tipus de fractura no desplaçada de la base del primer os
metacarpià, mà no especificada

  S62.24 Fractura de la diàfisi del primer os metacarpià
   S62.241 Fractura desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà dreta
   S62.242 Fractura desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà esquerra

   S62.243 Fractura desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà no
especificada

   S62.244 Fractura no desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà dreta

   S62.245 Fractura no desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà
esquerra

   S62.246 Fractura no desplaçada de la diàfisi del primer os metacarpià, mà no
especificada

  S62.25 Fractura del coll del primer os metacarpià
   S62.251 Fractura desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà dreta
   S62.252 Fractura desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà esquerra

   S62.253 Fractura desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà no
especificada

   S62.254 Fractura no desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà dreta
   S62.255 Fractura no desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà esquerra

   S62.256 Fractura no desplaçada del coll del primer os metacarpià, mà no
especificada

  S62.29 Altres tipus de fractura del primer os metacarpià
   S62.291 Altres tipus de fractura del primer os metacarpià, mà dreta
   S62.292 Altres tipus de fractura del primer os metacarpià, mà esquerra
   S62.299 Altres tipus de fractura del primer os metacarpià, mà no especificada
 S62.3 Fractura d'altres ossos metacarpians i d'ossos metacarpians no especificats
  Exclou 2: fractura del primer os metacarpià (S62.2-)
  S62.30 Fractura no especificada d'altres ossos metacarpians
   S62.300 Fractura no especificada, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.301 Fractura no especificada, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.302 Fractura no especificada, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.303 Fractura no especificada, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.304 Fractura no especificada, quart os metacarpià, mà dreta
   S62.305 Fractura no especificada, quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.306 Fractura no especificada, cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.307 Fractura no especificada, cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.308 Fractura no especificada, altres ossos metacarpians

    Fractura no especificada d'os metacarpià especificat amb lateralitat no
especificada

   S62.309 Fractura no especificada, os metacarpià no especificat
  S62.31 Fractura desplaçada de la base d'altres ossos metacarpians
   S62.310 Fractura desplaçada de la base, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.311 Fractura desplaçada de la base, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.312 Fractura desplaçada de la base, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.313 Fractura desplaçada de la base, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.314 Fractura desplaçada de la base, quart os metacarpià, mà dreta
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   S62.315 Fractura desplaçada de la base, quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.316 Fractura desplaçada de la base, cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.317 Fractura desplaçada de la base, cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.318 Fractura desplaçada de la base d'altres ossos metacarpians

    Fractura desplaçada de la base d'os metacarpià especificat amb lateralitat no
especificada

   S62.319 Fractura desplaçada de la base d'os metacarpià no especificat
  S62.32 Fractura desplaçada de la diàfisi d'altres ossos metacarpians
   S62.320 Fractura desplaçada de la diàfisi, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.321 Fractura desplaçada de la diàfisi, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.322 Fractura desplaçada de la diàfisi, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.323 Fractura desplaçada de la diàfisi, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.324 Fractura desplaçada de la diàfisi, quart os metacarpià, mà dreta
   S62.325 Fractura desplaçada de la diàfisi, quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.326 Fractura desplaçada de la diàfisi, cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.327 Fractura desplaçada de la diàfisi, cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.328 Fractura desplaçada de la diàfisi d'altres ossos metacarpians

    Fractura desplaçada de la diàfisi d'os metacarpià especificat amb lateralitat
no especificada

   S62.329 Fractura desplaçada de la diàfisi, os metacarpià no especificat
  S62.33 Fractura desplaçada del coll d'altres ossos metacarpians
   S62.330 Fractura desplaçada, coll del segon os metacarpià, mà dreta
   S62.331 Fractura desplaçada, coll del segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.332 Fractura desplaçada, coll del tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.333 Fractura desplaçada, coll del tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.334 Fractura desplaçada, coll del quart os metacarpià, mà dreta
   S62.335 Fractura desplaçada, coll del quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.336 Fractura desplaçada, coll del cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.337 Fractura desplaçada, coll del cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.338 Fractura desplaçada, coll d'altres ossos metacarpians

    Fractura desplaçada del coll d'os metacarpià especificat amb lateralitat no
especificada

   S62.339 Fractura desplaçada, coll d'os metacarpià no especificat
  S62.34 Fractura no desplaçada de la base d'altres ossos metacarpians
   S62.340 Fractura no desplaçada de la base, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.341 Fractura no desplaçada de la base, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.342 Fractura no desplaçada de la base, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.343 Fractura no desplaçada de la base, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.344 Fractura no desplaçada de la base, quart os metacarpià, mà dreta
   S62.345 Fractura no desplaçada de la base, quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.346 Fractura no desplaçada de la base, cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.347 Fractura no desplaçada de la base, cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.348 Fractura no desplaçada de la base d'altres ossos metacarpians

    Fractura no desplaçada de la base d'os metacarpià especificat amb lateralitat
no especificada

   S62.349 Fractura no desplaçada de la base d'os metacarpià no especificat
  S62.35 Fractura no desplaçada de la diàfisi d'altres ossos metacarpians
   S62.350 Fractura no desplaçada de la diàfisi, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.351 Fractura no desplaçada de la diàfisi, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.352 Fractura no desplaçada de la diàfisi, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.353 Fractura no desplaçada de la diàfisi, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.354 Fractura no desplaçada de la diàfisi, quart os metacarpià, mà dreta
   S62.355 Fractura no desplaçada de la diàfisi, quart os metacarpià, mà esquerra
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   S62.356 Fractura no desplaçada de la diàfisi, cinquè os metacarpià, mà dreta

   S62.357 Fractura no desplaçada de la diàfisi, cinquè os metacarpià, mà
esquerra

   S62.358 Fractura no desplaçada de la diàfisi d'altres ossos metacarpians

    Fractura no desplaçada de la diàfisi d'os metacarpià especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.359 Fractura no desplaçada de la diàfisi, os metacarpià no especificat
  S62.36 Fractura no desplaçada del coll d'altres ossos metacarpians
   S62.360 Fractura no desplaçada, coll del segon os metacarpià, mà dreta
   S62.361 Fractura no desplaçada, coll del segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.362 Fractura no desplaçada, coll del tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.363 Fractura no desplaçada, coll del tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.364 Fractura no desplaçada, coll del quart os metacarpià, mà dreta
   S62.365 Fractura no desplaçada, coll del quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.366 Fractura no desplaçada, coll del cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.367 Fractura no desplaçada, coll del cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.368 Fractura no desplaçada, coll d'altres ossos metacarpians

    Fractura no desplaçada del coll d'os metacarpià especificat amb lateralitat no
especificada

   S62.369 Fractura no desplaçada, coll d'os metacarpià no especificat
  S62.39 Altres tipus de fractura d'altres ossos metacarpians
   S62.390 Altres tipus de fractura, segon os metacarpià, mà dreta
   S62.391 Altres tipus de fractura, segon os metacarpià, mà esquerra
   S62.392 Altres tipus de fractura, tercer os metacarpià, mà dreta
   S62.393 Altres tipus de fractura, tercer os metacarpià, mà esquerra
   S62.394 Altres tipus de fractura, quart os metacarpià, mà dreta
   S62.395 Altres tipus de fractura, quart os metacarpià, mà esquerra
   S62.396 Altres tipus de fractura, cinquè os metacarpià, mà dreta
   S62.397 Altres tipus de fractura, cinquè os metacarpià, mà esquerra
   S62.398 Altres tipus de fractura, altres ossos metacarpians

    Altres tipus de fractura d'os metacarpià especificat amb lateralitat no
especificada

   S62.399 Altres tipus de fractura, os metacarpià no especificat
 S62.5 Fractura de polze
  S62.50 Fractura de falange no especificada del polze
   S62.501 Fractura de falange no especificada, polze dret
   S62.502 Fractura de falange no especificada, polze esquerre
   S62.509 Fractura de falange no especificada, polze no especificat
  S62.51 Fractura de la falange proximal del polze
   S62.511 Fractura desplaçada de la falange proximal, polze dret
   S62.512 Fractura desplaçada de la falange proximal, polze esquerre
   S62.513 Fractura desplaçada de la falange proximal, polze no especificat
   S62.514 Fractura no desplaçada de la falange proximal, polze dret
   S62.515 Fractura no desplaçada de la falange proximal, polze esquerre
   S62.516 Fractura no desplaçada de la falange proximal, polze no especificat
  S62.52 Fractura de la falange distal del polze
   S62.521 Fractura desplaçada de la falange distal, polze dret
   S62.522 Fractura desplaçada de la falange distal, polze esquerre
   S62.523 Fractura desplaçada de la falange distal, polze no especificat
   S62.524 Fractura no desplaçada de la falange distal, polze dret
   S62.525 Fractura no desplaçada de la falange distal, polze esquerre
   S62.526 Fractura no desplaçada de la falange distal, polze no especificat
 S62.6 Fractura d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
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  Exclou 2: fractura de polze (S62.5-)
  S62.60 Fractura de falange no especificada del dit de la mà
   S62.600 Fractura de falange no especificada, dit índex dret
   S62.601 Fractura de falange no especificada, dit índex esquerre
   S62.602 Fractura de falange no especificada, dit del mig dret
   S62.603 Fractura de falange no especificada, dit del mig esquerre
   S62.604 Fractura de falange no especificada, dit anular dret
   S62.605 Fractura de falange no especificada, dit anular esquerre
   S62.606 Fractura de falange no especificada, dit petit dret
   S62.607 Fractura de falange no especificada, dit petit esquerre
   S62.608 Fractura de falange no especificada, altres dits de la mà

    Fractura de falange no especificada de dit de la mà especificat amb lateralitat
no especificada

   S62.609 Fractura de falange no especificada, dit de la mà no especificat
  S62.61 Fractura desplaçada de la falange proximal del dit de la mà
   S62.610 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit índex dret
   S62.611 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit índex esquerre
   S62.612 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit del mig dret
   S62.613 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit del mig esquerre
   S62.614 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit anular dret
   S62.615 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit anular esquerre
   S62.616 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit petit dret
   S62.617 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit petit esquerre
   S62.618 Fractura desplaçada de la falange proximal, altres dits de la mà

    Fractura desplaçada de la falange proximal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.619 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit de la mà no especificat
  S62.62 Fractura desplaçada de la falange mitjana del dit de la mà
   S62.620 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit índex dret
   S62.621 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit índex esquerre
   S62.622 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit del mig dret
   S62.623 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit del mig esquerre
   S62.624 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit anular dret
   S62.625 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit anular esquerre
   S62.626 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit petit dret
   S62.627 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit petit esquerre
   S62.628 Fractura desplaçada de la falange mitjana, altres dits de la mà

    Fractura desplaçada de la falange mitjana de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.629 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit de la mà no especificat
  S62.63 Fractura desplaçada de la falange distal del dit de la mà
   S62.630 Fractura desplaçada de la falange distal, dit índex dret
   S62.631 Fractura desplaçada de la falange distal, dit índex esquerre
   S62.632 Fractura desplaçada de la falange distal, dit del mig dret
   S62.633 Fractura desplaçada de la falange distal, dit del mig esquerre
   S62.634 Fractura desplaçada de la falange distal, dit anular dret
   S62.635 Fractura desplaçada de la falange distal, dit anular esquerre
   S62.636 Fractura desplaçada de la falange distal, dit petit dret
   S62.637 Fractura desplaçada de la falange distal, dit petit esquerre
   S62.638 Fractura desplaçada de la falange distal, altres dits de la mà

    Fractura desplaçada de la falange distal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.639 Fractura desplaçada de la falange distal, dit de la mà no especificat
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  S62.64 Fractura no desplaçada de la falange proximal del dit de la mà
   S62.640 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit índex dret
   S62.641 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit índex esquerre
   S62.642 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit del mig dret
   S62.643 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit del mig esquerre
   S62.644 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit anular dret
   S62.645 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit anular esquerre
   S62.646 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit petit dret
   S62.647 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit petit esquerre
   S62.648 Fractura no desplaçada de la falange proximal, altres dits de la mà

    Fractura no desplaçada de la falange proximal de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S62.649 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit de la mà no
especificat

  S62.65 Fractura no desplaçada de la falange mitjana del dit de la mà
   S62.650 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit índex dret
   S62.651 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit índex esquerre
   S62.652 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit del mig dret
   S62.653 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit del mig esquerre
   S62.654 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit anular dret
   S62.655 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit anular esquerre
   S62.656 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit petit dret
   S62.657 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit petit esquerre
   S62.658 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, altres dits de la mà

    Fractura no desplaçada de la falange mitjana de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.659 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit de la mà no
especificat

  S62.66 Fractura no desplaçada de la falange distal del dit de la mà
   S62.660 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit índex dret
   S62.661 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit índex esquerre
   S62.662 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit del mig dret
   S62.663 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit del mig esquerre
   S62.664 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit anular dret
   S62.665 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit anular esquerre
   S62.666 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit petit dret
   S62.667 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit petit esquerre
   S62.668 Fractura no desplaçada de la falange distal, altres dits de la mà

    Fractura no desplaçada de la falange distal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S62.669 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit de la mà no especificat
 S62.9 Fractura no especificada de canell i mà
  S62.90 Fractura no especificada, canell i mà no especificats
  S62.91 Fractura no especificada, canell i mà drets
  S62.92 Fractura no especificada, canell i mà esquerres
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S63 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments a nivell del canell i la mà

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament a nivell del canell i la mà
esquinç de cartílag, articulació o lligament a nivell del canell i la mà
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament a nivell del canell i la mà
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament a nivell del canell i la mà
laceració de cartílag, articulació o lligament a nivell del canell i la mà
ruptura traumàtica d'articulació o lligament a nivell del canell i la mà
subluxació traumàtica d'articulació o lligament a nivell del canell i la mà

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul, fàscia i tendó del canell i la mà (S66.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S63

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S63.0 Subluxació i luxació d'articulacions del canell i la mà
  S63.00 Subluxació i luxació no especificades de canell i mà

   

Luxació d'os carpià NE
Luxació de l'extrem distal del radi NE
Subluxació d'os carpià NE
Subluxació de l'extrem distal del radi NE

   S63.001 Subluxació no especificada, canell i mà drets
   S63.002 Subluxació no especificada, canell i mà esquerres
   S63.003 Subluxació no especificada, canell i mà no especificats
   S63.004 Luxació no especificada, canell i mà drets
   S63.005 Luxació no especificada, canell i mà esquerres
   S63.006 Luxació no especificada, canell i mà no especificats
  S63.01 Subluxació i luxació de l'articulació radiocubital distal
   S63.011 Subluxació de l'articulació radiocubital distal, canell dret
   S63.012 Subluxació de l'articulació radiocubital distal, canell esquerre
   S63.013 Subluxació de l'articulació radiocubital distal, canell no especificat
   S63.014 Luxació de l'articulació radiocubital distal, canell dret
   S63.015 Luxació de l'articulació radiocubital distal, canell esquerre
   S63.016 Luxació de l'articulació radiocubital distal, canell no especificat
  S63.02 Subluxació i luxació de l'articulació radiocarpiana
   S63.021 Subluxació de l'articulació radiocarpiana, canell dret
   S63.022 Subluxació de l'articulació radiocarpiana, canell esquerre
   S63.023 Subluxació de l'articulació radiocarpiana, canell no especificat
   S63.024 Luxació de l'articulació radiocarpiana, canell dret
   S63.025 Luxació de l'articulació radiocarpiana, canell esquerre
   S63.026 Luxació de l'articulació radiocarpiana, canell no especificat
  S63.03 Subluxació i luxació de l'articulació mediocarpiana
   S63.031 Subluxació de l'articulació mediocarpiana, canell dret
   S63.032 Subluxació de l'articulació mediocarpiana, canell esquerre
   S63.033 Subluxació de l'articulació mediocarpiana, canell no especificat
   S63.034 Luxació de l'articulació mediocarpiana, canell dret
   S63.035 Luxació de l'articulació mediocarpiana, canell esquerre
   S63.036 Luxació de l'articulació mediocarpiana, canell no especificat
  S63.04 Subluxació i luxació de l'articulació carpometacarpiana del polze
   Exclou 2: subluxació i luxació interfalàngiques de polze (S63.1-)
   S63.041 Subluxació de l'articulació carpometacarpiana, polze dret
   S63.042 Subluxació de l'articulació carpometacarpiana, polze esquerre
   S63.043 Subluxació de l'articulació carpometacarpiana, polze no especificat
   S63.044 Luxació de l'articulació carpometacarpiana, polze dret
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   S63.045 Luxació de l'articulació carpometacarpiana, polze esquerre
   S63.046 Luxació de l'articulació carpometacarpiana, polze no especificat
  S63.05 Subluxació i luxació d'altres articulacions carpometacarpianes

   Exclou 2: subluxació i luxació de l'articulació carpometacarpiana del polze
(S63.04-)

   S63.051 Subluxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà dreta
   S63.052 Subluxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà esquerra

   S63.053 Subluxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà no
especificada

   S63.054 Luxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà dreta
   S63.055 Luxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà esquerra
   S63.056 Luxació d'altres articulacions carpometacarpianes, mà no especificada
  S63.06 Subluxació i luxació de l'os metacarpià, extrem proximal
   S63.061 Subluxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà dreta
   S63.062 Subluxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà esquerra
   S63.063 Subluxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà no especificada
   S63.064 Luxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà dreta
   S63.065 Luxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà esquerra
   S63.066 Luxació de l'os metacarpià, extrem proximal, mà no especificada
  S63.07 Subluxació i luxació de l'extrem distal del cúbit
   S63.071 Subluxació de l'extrem distal, cúbit dret
   S63.072 Subluxació de l'extrem distal, cúbit esquerre
   S63.073 Subluxació de l'extrem distal, cúbit no especificat
   S63.074 Luxació de l'extrem distal, cúbit dret
   S63.075 Luxació de l'extrem distal, cúbit esquerre
   S63.076 Luxació de l'extrem distal, cúbit no especificat
  S63.09 Altres tipus de subluxació i luxació de canell i mà
   S63.091 Altres tipus de subluxació, canell i mà drets
   S63.092 Altres tipus de subluxació, canell i mà esquerres
   S63.093 Altres tipus de subluxació, canell i mà no especificats
   S63.094 Altres tipus de luxació, canell i mà drets
   S63.095 Altres tipus de luxació, canell i mà esquerres
   S63.096 Altres tipus de luxació, canell i mà no especificats
 S63.1 Subluxació i luxació de polze
  S63.10 Subluxació i luxació no especificades de polze
   S63.101 Subluxació no especificada, polze dret
   S63.102 Subluxació no especificada, polze esquerre
   S63.103 Subluxació no especificada, polze no especificat
   S63.104 Luxació no especificada, polze dret
   S63.105 Luxació no especificada, polze esquerre
   S63.106 Luxació no especificada, polze no especificat
  S63.11 Subluxació i luxació de l'articulació metacarpofalàngica del polze
   S63.111 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze dret
   S63.112 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze esquerre
   S63.113 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze no especificat
   S63.114 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze dret
   S63.115 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze esquerre
   S63.116 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, polze no especificat
  S63.12 Subluxació i luxació d'articulació interfalàngica del polze
   S63.121 Subluxació de l'articulació interfalàngica, polze dret
   S63.122 Subluxació de l'articulació interfalàngica, polze esquerre
   S63.123 Subluxació de l'articulació interfalàngica, polze no especificat
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   S63.124 Luxació de l'articulació interfalàngica, polze dret
   S63.125 Luxació de l'articulació interfalàngica, polze esquerre
   S63.126 Luxació de l'articulació interfalàngica, polze no especificat
 S63.2 Subluxació i luxació d'altres dits de la mà
  Exclou 2: subluxació i luxació de polze (S63.1-)
  S63.20 Subluxació no especificada d'altres dits de la mà
   S63.200 Subluxació no especificada, dit índex dret
   S63.201 Subluxació no especificada, dit índex esquerre
   S63.202 Subluxació no especificada, dit del mig dret
   S63.203 Subluxació no especificada, dit del mig esquerre
   S63.204 Subluxació no especificada, dit anular dret
   S63.205 Subluxació no especificada, dit anular esquerre
   S63.206 Subluxació no especificada, dit petit dret
   S63.207 Subluxació no especificada, dit petit esquerre
   S63.208 Subluxació no especificada, altres dits de la mà

    Subluxació no especificada de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S63.209 Subluxació no especificada, dit de la mà no especificat
  S63.21 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica del dit de la mà
   S63.210 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex dret
   S63.211 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex esquerre
   S63.212 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig dret
   S63.213 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig esquerre
   S63.214 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular dret
   S63.215 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular esquerre
   S63.216 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit dret
   S63.217 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit esquerre
   S63.218 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, altres dits de la mà

    Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S63.219 Subluxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit de la mà no
especificat

  S63.22 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada del dit de la mà
   S63.220 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit índex dret

   S63.221 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit índex
esquerre

   S63.222 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit del mig dret

   S63.223 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit del mig
esquerre

   S63.224 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit anular dret

   S63.225 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit anular
esquerre

   S63.226 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit petit dret

   S63.227 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit petit
esquerre

   S63.228 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, altres dits de la
mà

    Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada

   S63.229 Subluxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit de la mà no
especificat

  S63.23 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal del dit de la mà
   S63.230 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit índex dret
   S63.231 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit índex esquerre
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   S63.232 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit del mig dret
   S63.233 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit del mig esquerre
   S63.234 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit anular dret
   S63.235 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit anular esquerre
   S63.236 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit petit dret
   S63.237 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit petit esquerre
   S63.238 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, altres dits de la mà

    Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S63.239 Subluxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit de la mà no
especificat

  S63.24 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal del dit de la mà
   S63.240 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit índex dret
   S63.241 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit índex esquerre
   S63.242 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit del mig dret
   S63.243 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit del mig esquerre
   S63.244 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit anular dret
   S63.245 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit anular esquerre
   S63.246 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit petit dret
   S63.247 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit petit esquerre
   S63.248 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, altres dits de la mà

    Subluxació de l'articulació interfalàngica distal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S63.249 Subluxació de l'articulació interfalàngica distal, dit de la mà no
especificat

  S63.25 Luxació no especificada d'altres dits de la mà
   S63.250 Luxació no especificada, dit índex dret
   S63.251 Luxació no especificada, dit índex esquerre
   S63.252 Luxació no especificada, dit del mig dret
   S63.253 Luxació no especificada, dit del mig esquerre
   S63.254 Luxació no especificada, dit anular dret
   S63.255 Luxació no especificada, dit anular esquerre
   S63.256 Luxació no especificada, dit petit dret
   S63.257 Luxació no especificada, dit petit esquerre
   S63.258 Luxació no especificada, altres dits de la mà

    Luxació no especificada de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S63.259 Luxació no especificada, dit de la mà no especificat

    Luxació no especificada de dit de la mà no especificat amb lateralitat no
especificada

  S63.26 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica del dit de la mà
   S63.260 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex dret
   S63.261 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex esquerre
   S63.262 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig dret
   S63.263 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig esquerre
   S63.264 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular dret
   S63.265 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular esquerre
   S63.266 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit dret
   S63.267 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit esquerre
   S63.268 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, altres dits de la mà

    Luxació de l'articulació metacarpofalàngica de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S63.269 Luxació de l'articulació metacarpofalàngica, dit de la mà no especificat
  S63.27 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada del dit de la mà
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   S63.270 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit índex dret
   S63.271 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit índex esquerre
   S63.272 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit del mig dret

   S63.273 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit del mig
esquerre

   S63.274 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit anular dret
   S63.275 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit anular esquerre
   S63.276 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit petit dret
   S63.277 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit petit esquerre
   S63.278 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, altres dits de la mà

    Luxació d'articulació interfalàngica no especificada de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S63.279 Luxació d'articulació interfalàngica no especificada, dit de la mà no
especificat

    Luxació d'articulació interfalàngica no especificada de dit de la mà no
especificat amb lateralitat no especificada

  S63.28 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal del dit de la mà
   S63.280 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit índex dret
   S63.281 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit índex esquerre
   S63.282 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit del mig dret
   S63.283 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit del mig esquerre
   S63.284 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit anular dret
   S63.285 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit anular esquerre
   S63.286 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit petit dret
   S63.287 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit petit esquerre
   S63.288 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, altres dits de la mà

    Luxació de l'articulació interfalàngica proximal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S63.289 Luxació de l'articulació interfalàngica proximal, dit de la mà no
especificat

  S63.29 Luxació de l'articulació interfalàngica distal del dit de la mà
   S63.290 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit índex dret
   S63.291 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit índex esquerre
   S63.292 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit del mig dret
   S63.293 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit del mig esquerre
   S63.294 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit anular dret
   S63.295 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit anular esquerre
   S63.296 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit petit dret
   S63.297 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit petit esquerre
   S63.298 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, altres dits de la mà

    Luxació de l'articulació interfalàngica distal de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S63.299 Luxació de l'articulació interfalàngica distal, dit de la mà no especificat
 S63.3 Ruptura traumàtica del lligament del canell
  S63.30 Ruptura traumàtica de lligament no especificat del canell
   S63.301 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, canell dret
   S63.302 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, canell esquerre
   S63.309 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, canell no especificat
  S63.31 Ruptura traumàtica del lligament lateral del canell
   S63.311 Ruptura traumàtica del lligament lateral, canell dret
   S63.312 Ruptura traumàtica del lligament lateral, canell esquerre
   S63.319 Ruptura traumàtica del lligament lateral, canell no especificat
  S63.32 Ruptura traumàtica del lligament radiocarpià
   S63.321 Ruptura traumàtica, lligament radiocarpià dret
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   S63.322 Ruptura traumàtica, lligament radiocarpià esquerre
   S63.329 Ruptura traumàtica, lligament radiocarpià no especificat
  S63.33 Ruptura traumàtica del lligament cubitocarpià (palmar)
   S63.331 Ruptura traumàtica, lligament cubitocarpià (palmar) dret
   S63.332 Ruptura traumàtica, lligament cubitocarpià (palmar) esquerre
   S63.339 Ruptura traumàtica, lligament cubitocarpià (palmar) no especificat
  S63.39 Ruptura traumàtica d'altres lligaments del canell
   S63.391 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, canell dret
   S63.392 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, canell esquerre
   S63.399 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, canell no especificat

 S63.4 Ruptura traumàtica de lligament del dit de la mà en l'articulació metacarpofalàngica i
interfalàngica

  S63.40 Ruptura traumàtica de lligament no especificat del dit de la mà en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.400 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit índex dret, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.401 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit índex esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.402 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit del mig dret, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.403 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit del mig esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.404 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit anular dret, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.405 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit anular esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.406 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit petit dret, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.407 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit petit esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.408 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, altres dits de la mà, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

    
Ruptura traumàtica de lligament no especificat de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada en l'articulació metacarpofalàngica i
interfalàngica

   S63.409 Ruptura traumàtica de lligament no especificat, dit de la mà no
especificat, en l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

  S63.41 Ruptura traumàtica del lligament lateral del dit de la mà en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.410 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit índex dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.411 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit índex esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.412 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit del mig dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.413 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit del mig esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.414 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit anular dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.415 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit anular esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.416 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit petit dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.417 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit petit esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica
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   S63.418 Ruptura traumàtica del lligament lateral, altres dits de la mà, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

    Ruptura traumàtica del lligament lateral de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada en l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.419 Ruptura traumàtica del lligament lateral, dit de la mà no especificat, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

  S63.42 Ruptura traumàtica del lligament palmar del dit de la mà en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.420 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit índex dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.421 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit índex esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.422 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit del mig dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.423 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit del mig esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.424 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit anular dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.425 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit anular esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.426 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit petit dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.427 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit petit esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.428 Ruptura traumàtica del lligament palmar, altres dits de la mà, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

    Ruptura traumàtica del lligament palmar de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada en l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.429 Ruptura traumàtica del lligament palmar, dit de la mà no especificat, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

  S63.43 Ruptura traumàtica de placa volar del dit de la mà en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.430 Ruptura traumàtica de placa volar, dit índex dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.431 Ruptura traumàtica de placa volar, dit índex esquerre, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.432 Ruptura traumàtica de placa volar, dit del mig dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.433 Ruptura traumàtica de placa volar, dit del mig esquerre, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.434 Ruptura traumàtica de placa volar, dit anular dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.435 Ruptura traumàtica de placa volar, dit anular esquerre, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.436 Ruptura traumàtica de placa volar, dit petit dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.437 Ruptura traumàtica de placa volar, dit petit esquerre, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.438 Ruptura traumàtica de placa volar, altres dits de la mà, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

    Ruptura traumàtica de la placa volar de dit de la mà especificat amb lateralitat
no especificada en l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.439 Ruptura traumàtica de placa volar, dit de la mà no especificat, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

  S63.49 Ruptura traumàtica d'altres lligaments del dit de la mà en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.490 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit índex dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica
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   S63.491 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit índex esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.492 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit del mig dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.493 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit del mig esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.494 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit anular dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.495 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit anular esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.496 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit petit dret, en l'articulació
metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.497 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit petit esquerre, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.498 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, altres dits de la mà, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

    Ruptura traumàtica de lligament de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada en l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

   S63.499 Ruptura traumàtica d'altres lligaments, dit de la mà no especificat, en
l'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica

 S63.5 Altres esquinços i esquinços no especificats de canell
  S63.50 Esquinç no especificat de canell
   S63.501 Esquinç no especificat, canell dret
   S63.502 Esquinç no especificat, canell esquerre
   S63.509 Esquinç no especificat, canell no especificat
  S63.51 Esquinç de l'articulació carpiana
   S63.511 Esquinç de l'articulació carpiana, canell dret
   S63.512 Esquinç de l'articulació carpiana, canell esquerre
   S63.519 Esquinç de l'articulació carpiana, canell no especificat
  S63.52 Esquinç de l'articulació radiocarpiana
   Exclou 1: ruptura traumàtica del lligament radiocarpià (S63.32-)
   S63.521 Esquinç de l'articulació radiocarpiana, canell dret
   S63.522 Esquinç de l'articulació radiocarpiana, canell esquerre
   S63.529 Esquinç de l'articulació radiocarpiana, canell no especificat
  S63.59 Altres tipus especificats d'esquinç de canell
   S63.591 Altres tipus especificats d'esquinç, canell dret
   S63.592 Altres tipus especificats d'esquinç, canell esquerre
   S63.599 Altres tipus especificats d'esquinç, canell no especificat
 S63.6 Altres esquinços i esquinços no especificats de dits de la mà

  Exclou 1: ruptura traumàtica de lligament del dit de la mà en l'articulació metacarpofalàngica i
interfalàngica (S63.4-)

  S63.60 Esquinç no especificat de polze
   S63.601 Esquinç no especificat, polze dret
   S63.602 Esquinç no especificat, polze esquerre
   S63.609 Esquinç no especificat, polze no especificat
  S63.61 Esquinç no especificat d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
   S63.610 Esquinç no especificat, dit índex dret
   S63.611 Esquinç no especificat, dit índex esquerre
   S63.612 Esquinç no especificat, dit del mig dret
   S63.613 Esquinç no especificat, dit del mig esquerre
   S63.614 Esquinç no especificat, dit anular dret
   S63.615 Esquinç no especificat, dit anular esquerre
   S63.616 Esquinç no especificat, dit petit dret
   S63.617 Esquinç no especificat, dit petit esquerre
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   S63.618 Esquinç no especificat, altres dits de la mà

    Esquinç no especificat de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S63.619 Esquinç no especificat, dit de la mà no especificat
  S63.62 Esquinç de l'articulació interfalàngica del polze
   S63.621 Esquinç de l'articulació interfalàngica, polze dret
   S63.622 Esquinç de l'articulació interfalàngica, polze esquerre
   S63.629 Esquinç de l'articulació interfalàngica, polze no especificat

  S63.63 Esquinç de l'articulació interfalàngica d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats

   S63.630 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit índex dret
   S63.631 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit índex esquerre
   S63.632 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit del mig dret
   S63.633 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit del mig esquerre
   S63.634 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit anular dret
   S63.635 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit anular esquerre
   S63.636 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit petit dret
   S63.637 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit petit esquerre
   S63.638 Esquinç de l'articulació interfalàngica, altres dits de la mà
   S63.639 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit de la mà no especificat
  S63.64 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica del polze
   S63.641 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, polze dret
   S63.642 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, polze esquerre
   S63.649 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, polze no especificat

  S63.65 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats

   S63.650 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex dret
   S63.651 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit índex esquerre
   S63.652 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig dret
   S63.653 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit del mig esquerre
   S63.654 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular dret
   S63.655 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit anular esquerre
   S63.656 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit dret
   S63.657 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit petit esquerre
   S63.658 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, altres dits de la mà

    Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S63.659 Esquinç de l'articulació metacarpofalàngica, dit de la mà no especificat
  S63.68 Altres tipus d'esquinç de polze
   S63.681 Altres tipus d'esquinç, polze dret
   S63.682 Altres tipus d'esquinç, polze esquerre
   S63.689 Altres tipus d'esquinç, polze no especificat
  S63.69 Altres tipus d'esquinç d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
   S63.690 Altres tipus d'esquinç, dit índex dret
   S63.691 Altres tipus d'esquinç, dit índex esquerre
   S63.692 Altres tipus d'esquinç, dit del mig dret
   S63.693 Altres tipus d'esquinç, dit del mig esquerre
   S63.694 Altres tipus d'esquinç, dit anular dret
   S63.695 Altres tipus d'esquinç, dit anular esquerre
   S63.696 Altres tipus d'esquinç, dit petit dret
   S63.697 Altres tipus d'esquinç, dit petit esquerre
   S63.698 Altres tipus d'esquinç, altres dits de la mà

    Altres tipus d'esquinç de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada
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   S63.699 Altres tipus d'esquinç, dit de la mà no especificat
 S63.8 Esquinç d'altres parts del canell i la mà
  S63.8X Esquinç d'altres parts del canell i la mà
   S63.8X1 Esquinç d'altres parts, canell i mà drets
   S63.8X2 Esquinç d'altres parts, canell i mà esquerres
   S63.8X9 Esquinç d'altres parts, canell i mà no especificats
 S63.9 Esquinç de part no especificada del canell i la mà
  S63.90 Esquinç de part no especificada, canell i mà no especificats
  S63.91 Esquinç de part no especificada, canell i mà drets
  S63.92 Esquinç de part no especificada, canell i mà esquerres
S64 Lesió de nervis a nivell del canell i la mà

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S61.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S64

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S64.0 Lesió de nervi cubital a nivell del canell i la mà
  S64.00 Lesió de nervi cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior no especificada
  S64.01 Lesió de nervi cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior dreta
  S64.02 Lesió de nervi cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior esquerra
 S64.1 Lesió de nervi medià a nivell del canell i la mà
  S64.10 Lesió de nervi medià a nivell del canell i la mà, extremitat superior no especificada
  S64.11 Lesió de nervi medià a nivell del canell i la mà, extremitat superior dreta
  S64.12 Lesió de nervi medià a nivell del canell i la mà, extremitat superior esquerra
 S64.2 Lesió de nervi radial a nivell del canell i la mà
  S64.20 Lesió de nervi radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior no especificada
  S64.21 Lesió de nervi radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior dreta
  S64.22 Lesió de nervi radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior esquerra
 S64.3 Lesió de nervi digital del polze
  S64.30 Lesió de nervi digital, polze no especificat
  S64.31 Lesió de nervi digital, polze dret
  S64.32 Lesió de nervi digital, polze esquerre
 S64.4 Lesió de nervi digital d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
  S64.40 Lesió de nervi digital de dit de la mà no especificat
  S64.49 Lesió de nervi digital d'altres dits de la mà
   S64.490 Lesió de nervi digital, dit índex dret
   S64.491 Lesió de nervi digital, dit índex esquerre
   S64.492 Lesió de nervi digital, dit del mig dret
   S64.493 Lesió de nervi digital, dit del mig esquerre
   S64.494 Lesió de nervi digital, dit anular dret
   S64.495 Lesió de nervi digital, dit anular esquerre
   S64.496 Lesió de nervi digital, dit petit dret
   S64.497 Lesió de nervi digital, dit petit esquerre
   S64.498 Lesió de nervi digital, altres dits de la mà

    Lesió de nervi digital de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

 S64.8 Lesió d'altres nervis a nivell del canell i la mà
  S64.8X Lesió d'altres nervis a nivell del canell i la mà
   S64.8X1 Lesió d'altres nervis a nivell del canell i la mà, extremitat superior dreta

   S64.8X2 Lesió d'altres nervis a nivell del canell i la mà, extremitat superior
esquerra
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   S64.8X9 Lesió d'altres nervis a nivell del canell i la mà, extremitat superior no
especificada

 S64.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del canell i la mà

  S64.90 Lesió de nervi no especificat a nivell del canell i la mà, extremitat superior no
especificada

  S64.91 Lesió de nervi no especificat a nivell del canell i la mà, extremitat superior dreta
  S64.92 Lesió de nervi no especificat a nivell del canell i la mà, extremitat superior esquerra
S65 Lesió de vasos sanguinis a nivell del canell i la mà

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S61.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S65

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S65.0 Lesió d'artèria cubital a nivell del canell i la mà
  S65.00 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell del canell i la mà

   S65.001 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell del canell i la mà,
extremitat superior dreta

   S65.002 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell del canell i la mà,
extremitat superior esquerra

   S65.009 Lesió no especificada d'artèria cubital a nivell del canell i la mà,
extremitat superior no especificada

  S65.01 Laceració d'artèria cubital a nivell del canell i la mà

   S65.011 Laceració d'artèria cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior
dreta

   S65.012 Laceració d'artèria cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior
esquerra

   S65.019 Laceració d'artèria cubital a nivell del canell i la mà, extremitat superior
no especificada

  S65.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell del canell i la mà

   S65.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell del canell i la
mà, extremitat superior dreta

   S65.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell del canell i la
mà, extremitat superior esquerra

   S65.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria cubital a nivell del canell i la
mà, extremitat superior no especificada

 S65.1 Lesió d'artèria radial a nivell del canell i la mà
  S65.10 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell del canell i la mà

   S65.101 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell del canell i la mà,
extremitat superior dreta

   S65.102 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell del canell i la mà,
extremitat superior esquerra

   S65.109 Lesió no especificada d'artèria radial a nivell del canell i la mà,
extremitat superior no especificada

  S65.11 Laceració d'artèria radial a nivell del canell i la mà

   S65.111 Laceració d'artèria radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior
dreta

   S65.112 Laceració d'artèria radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior
esquerra

   S65.119 Laceració d'artèria radial a nivell del canell i la mà, extremitat superior
no especificada

  S65.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell del canell i la mà

   S65.191 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell del canell i la
mà, extremitat superior dreta

   S65.192 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell del canell i la
mà, extremitat superior esquerra
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   S65.199 Altres tipus especificats de lesió d'artèria radial a nivell del canell i la
mà, extremitat superior no especificada

 S65.2 Lesió de l'arc palmar superficial
  S65.20 Lesió no especificada de l'arc palmar superficial
   S65.201 Lesió no especificada de l'arc palmar superficial, mà dreta
   S65.202 Lesió no especificada de l'arc palmar superficial, mà esquerra
   S65.209 Lesió no especificada de l'arc palmar superficial, mà no especificada
  S65.21 Laceració de l'arc palmar superficial
   S65.211 Laceració de l'arc palmar superficial, mà dreta
   S65.212 Laceració de l'arc palmar superficial, mà esquerra
   S65.219 Laceració de l'arc palmar superficial, mà no especificada
  S65.29 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar superficial
   S65.291 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar superficial, mà dreta

   S65.292 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar superficial, mà
esquerra

   S65.299 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar superficial, mà no
especificada

 S65.3 Lesió de l'arc palmar profund
  S65.30 Lesió no especificada de l'arc palmar profund
   S65.301 Lesió no especificada de l'arc palmar profund, mà dreta
   S65.302 Lesió no especificada de l'arc palmar profund, mà esquerra
   S65.309 Lesió no especificada de l'arc palmar profund, mà no especificada
  S65.31 Laceració de l'arc palmar profund
   S65.311 Laceració de l'arc palmar profund, mà dreta
   S65.312 Laceració de l'arc palmar profund, mà esquerra
   S65.319 Laceració de l'arc palmar profund, mà no especificada
  S65.39 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar profund
   S65.391 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar profund, mà dreta
   S65.392 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar profund, mà esquerra

   S65.399 Altres tipus especificats de lesió de l'arc palmar profund, mà no
especificada

 S65.4 Lesió de vas sanguini del polze
  S65.40 Lesió no especificada de vas sanguini del polze
   S65.401 Lesió no especificada de vas sanguini, polze dret
   S65.402 Lesió no especificada de vas sanguini, polze esquerre
   S65.409 Lesió no especificada de vas sanguini, polze no especificat
  S65.41 Laceració de vas sanguini del polze
   S65.411 Laceració de vas sanguini, polze dret
   S65.412 Laceració de vas sanguini, polze esquerre
   S65.419 Laceració de vas sanguini, polze no especificat
  S65.49 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini del polze
   S65.491 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, polze dret
   S65.492 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, polze esquerre
   S65.499 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, polze no especificat
 S65.5 Lesió de vas sanguini d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats

  S65.50 Lesió no especificada de vas sanguini d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats

   S65.500 Lesió no especificada de vas sanguini, dit índex dret
   S65.501 Lesió no especificada de vas sanguini, dit índex esquerre
   S65.502 Lesió no especificada de vas sanguini, dit del mig dret
   S65.503 Lesió no especificada de vas sanguini, dit del mig esquerre
   S65.504 Lesió no especificada de vas sanguini, dit anular dret
   S65.505 Lesió no especificada de vas sanguini, dit anular esquerre
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   S65.506 Lesió no especificada de vas sanguini, dit petit dret
   S65.507 Lesió no especificada de vas sanguini, dit petit esquerre
   S65.508 Lesió no especificada de vas sanguini, altres dits de la mà

    Lesió no especificada de vas sanguini de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S65.509 Lesió no especificada de vas sanguini, dit de la mà no especificat
  S65.51 Laceració de vas sanguini d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
   S65.510 Laceració de vas sanguini, dit índex dret
   S65.511 Laceració de vas sanguini, dit índex esquerre
   S65.512 Laceració de vas sanguini, dit del mig dret
   S65.513 Laceració de vas sanguini, dit del mig esquerre
   S65.514 Laceració de vas sanguini, dit anular dret
   S65.515 Laceració de vas sanguini, dit anular esquerre
   S65.516 Laceració de vas sanguini, dit petit dret
   S65.517 Laceració de vas sanguini, dit petit esquerre
   S65.518 Laceració de vas sanguini, altres dits de la mà

    Laceració de vas sanguini de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

   S65.519 Laceració de vas sanguini, dit de la mà no especificat

  S65.59 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats

   S65.590 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit índex dret
   S65.591 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit índex esquerre
   S65.592 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit del mig dret
   S65.593 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit del mig esquerre
   S65.594 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit anular dret
   S65.595 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit anular esquerre
   S65.596 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit petit dret
   S65.597 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit petit esquerre
   S65.598 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, altres dits de la mà

    Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S65.599 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini, dit de la mà no
especificat

 S65.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà
  S65.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà

   S65.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la
mà, extremitat superior dreta

   S65.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la
mà, extremitat superior esquerra

   S65.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la
mà, extremitat superior no especificada

  S65.81 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà

   S65.811 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà, extremitat
superior dreta

   S65.812 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà, extremitat
superior esquerra

   S65.819 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà, extremitat
superior no especificada

  S65.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del canell i la mà

   S65.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
canell i la mà, extremitat superior dreta

   S65.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
canell i la mà, extremitat superior esquerra

   S65.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
canell i la mà, extremitat superior no especificada
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 S65.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà
  S65.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà

   S65.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del canell i
la mà, extremitat superior dreta

   S65.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del canell i
la mà, extremitat superior esquerra

   S65.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del canell i
la mà, extremitat superior no especificada

  S65.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà

   S65.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà,
extremitat superior dreta

   S65.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà,
extremitat superior esquerra

   S65.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del canell i la mà,
extremitat superior no especificada

  S65.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell del canell i
la mà

   S65.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del canell i la mà, extremitat superior dreta

   S65.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del canell i la mà, extremitat superior esquerra

   S65.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del canell i la mà, extremitat superior no especificada

S66 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del canell i la mà

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S61.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments del canell i la mà (S63.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S66

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S66.0 Lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a nivell del canell i la mà

  S66.00 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a nivell del
canell i la mà

   S66.001 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze
dret a nivell del canell i la mà

   S66.002 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.009 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze
no especificat a nivell del canell i la mà

  S66.01 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a nivell del canell i la mà

   S66.011 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze dret a nivell
del canell i la mà

   S66.012 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.019 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze no especificat
a nivell del canell i la mà

  S66.02 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a nivell del canell i la
mà

   S66.021 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze dret a nivell
del canell i la mà

   S66.022 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.029 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg, polze no especificat
a nivell del canell i la mà
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  S66.09 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a
nivell del canell i la mà

   S66.091 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor
llarg, polze dret a nivell del canell i la mà

   S66.092 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor
llarg, polze esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.099 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor
llarg, polze no especificat a nivell del canell i la mà

 S66.1 Lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
a nivell del canell i la mà

  Exclou 2: lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor llarg del polze a nivell del canell i la mà
(S66.0-)

  S66.10 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.100 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret
a nivell del canell i la mà

   S66.101 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.102 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
dret a nivell del canell i la mà

   S66.103 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.104 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
dret a nivell del canell i la mà

   S66.105 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.106 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret
a nivell del canell i la mà

   S66.107 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.108 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, altres dits a
nivell del canell i la mà

    Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.109 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

  S66.11 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.110 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a nivell del
canell i la mà

   S66.111 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex esquerre a nivell
del canell i la mà

   S66.112 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret a nivell
del canell i la mà

   S66.113 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.114 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a nivell del
canell i la mà

   S66.115 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.116 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a nivell del
canell i la mà

   S66.117 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit esquerre a nivell
del canell i la mà

   S66.118 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà
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   S66.119 Distensió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit no especificat a nivell
del canell i la mà

  S66.12 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.120 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a nivell del
canell i la mà

   S66.121 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.122 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret a nivell
del canell i la mà

   S66.123 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.124 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a nivell del
canell i la mà

   S66.125 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.126 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a nivell del
canell i la mà

   S66.127 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit esquerre a nivell
del canell i la mà

   S66.128 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.129 Laceració de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit no especificat a nivell
del canell i la mà

  S66.19 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.190 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex dret a
nivell del canell i la mà

   S66.191 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.192 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig dret
a nivell del canell i la mà

   S66.193 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit del mig
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.194 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular dret a
nivell del canell i la mà

   S66.195 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.196 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit dret a
nivell del canell i la mà

   S66.197 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.198 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, altres dits a
nivell del canell i la mà

    Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.199 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó del flexor, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

 S66.2 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a nivell del canell i la mà

  S66.20 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a nivell del
canell i la mà

   S66.201 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze
dret a nivell del canell i la mà

   S66.202 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.209 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze no
especificat a nivell del canell i la mà
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  S66.21 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a nivell del canell i la mà

   S66.211 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze dret a nivell del
canell i la mà

   S66.212 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.219 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.22 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a nivell del canell i la mà

   S66.221 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze dret a nivell del
canell i la mà

   S66.222 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.229 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, polze no especificat
a nivell del canell i la mà

  S66.29 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a
nivell del canell i la mà

   S66.291 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de
l'extensor, polze dret a nivell del canell i la mà

   S66.292 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de
l'extensor, polze esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.299 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de
l'extensor, polze no especificat a nivell del canell i la mà

 S66.3 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats a nivell del canell i la mà

  Exclou 2: lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor del polze a nivell del canell i la mà
(S66.2-)

  S66.30 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i
de dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.300 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
dret a nivell del canell i la mà

   S66.301 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.302 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del
mig dret a nivell del canell i la mà

   S66.303 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del
mig esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.304 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
dret a nivell del canell i la mà

   S66.305 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.306 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
dret a nivell del canell i la mà

   S66.307 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.308 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, altres
dits a nivell del canell i la mà

    Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.309 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

  S66.31 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.310 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex dret a nivell
del canell i la mà

   S66.311 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.312 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig dret a
nivell del canell i la mà
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   S66.313 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.314 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular dret a nivell
del canell i la mà

   S66.315 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.316 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret a nivell
del canell i la mà

   S66.317 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.318 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.319 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.32 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.320 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex dret a nivell
del canell i la mà

   S66.321 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.322 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig dret a
nivell del canell i la mà

   S66.323 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.324 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular dret a nivell
del canell i la mà

   S66.325 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.326 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret a nivell
del canell i la mà

   S66.327 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.328 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.329 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.39 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.390 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
dret a nivell del canell i la mà

   S66.391 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.392 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig
dret a nivell del canell i la mà

   S66.393 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit del mig
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.394 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
dret a nivell del canell i la mà

   S66.395 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.396 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit dret
a nivell del canell i la mà

   S66.397 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà
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   S66.398 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, altres dits a
nivell del canell i la mà

    Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.399 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'extensor, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

 S66.4 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a nivell del canell i la mà

  S66.40 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a nivell del
canell i la mà

   S66.401 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze
dret a nivell del canell i la mà

   S66.402 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.409 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze no
especificat a nivell del canell i la mà

  S66.41 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a nivell del canell i la mà

   S66.411 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze dret a nivell del
canell i la mà

   S66.412 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.419 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.42 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a nivell del canell i la mà

   S66.421 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze dret a nivell del
canell i la mà

   S66.422 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.429 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, polze no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.49 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a
nivell del canell i la mà

   S66.491 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec,
polze dret a nivell del canell i la mà

   S66.492 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec,
polze esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.499 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec,
polze no especificat a nivell del canell i la mà

 S66.5 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats a nivell del canell i la mà

  Exclou 2: lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec del polze a nivell del canell i la mà
(S66.4-)

  S66.50 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec d'altres dits de la mà i
de dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.500 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex
dret a nivell del canell i la mà

   S66.501 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.502 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del
mig dret a nivell del canell i la mà

   S66.503 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del
mig esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.504 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular
dret a nivell del canell i la mà

   S66.505 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.506 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit
dret a nivell del canell i la mà
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   S66.507 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.508 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, altres dits
a nivell del canell i la mà

    Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.509 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

  S66.51 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.510 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex dret a nivell
del canell i la mà

   S66.511 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.512 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig dret a
nivell del canell i la mà

   S66.513 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.514 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular dret a nivell
del canell i la mà

   S66.515 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.516 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit dret a nivell
del canell i la mà

   S66.517 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.518 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.519 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.52 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.520 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex dret a nivell
del canell i la mà

   S66.521 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.522 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig dret a
nivell del canell i la mà

   S66.523 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.524 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular dret a nivell
del canell i la mà

   S66.525 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.526 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit dret a nivell
del canell i la mà

   S66.527 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit esquerre a
nivell del canell i la mà

   S66.528 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, altres dits a nivell del
canell i la mà

    Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.529 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit no especificat a
nivell del canell i la mà

  S66.59 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec d'altres dits de la mà i de
dits de la mà no especificats a nivell del canell i la mà
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   S66.590 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex
dret a nivell del canell i la mà

   S66.591 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit índex
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.592 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig
dret a nivell del canell i la mà

   S66.593 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit del mig
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.594 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular
dret a nivell del canell i la mà

   S66.595 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit anular
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.596 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit dret
a nivell del canell i la mà

   S66.597 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit petit
esquerre a nivell del canell i la mà

   S66.598 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, altres dits a
nivell del canell i la mà

    Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada a nivell del canell i la mà

   S66.599 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'intrínsec, dit no
especificat a nivell del canell i la mà

 S66.8 Lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del canell i la mà

  S66.80 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà

   S66.801 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell del canell i la mà drets

   S66.802 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell del canell i la mà esquerres

   S66.809 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de canell i mà no especificats

  S66.81 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del canell i la mà

   S66.811 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà drets

   S66.812 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà esquerres

   S66.819 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de
canell i mà no especificats

  S66.82 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del canell i la mà

   S66.821 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà drets

   S66.822 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà esquerres

   S66.829 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de
canell i mà no especificats

  S66.89 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell del
canell i la mà

   S66.891 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell del canell i la mà drets

   S66.892 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell del canell i la mà esquerres

   S66.899 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de canell i mà no especificats

 S66.9 Lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la mà

  S66.90 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i
la mà

   S66.901 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
del canell i la mà drets
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   S66.902 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
del canell i la mà esquerres

   S66.909 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
de canell i mà no especificats

  S66.91 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.911 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la
mà drets

   S66.912 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la
mà esquerres

   S66.919 Distensió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de canell i
mà no especificats

  S66.92 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la mà

   S66.921 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i
la mà drets

   S66.922 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i
la mà esquerres

   S66.929 Laceració de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de canell i
mà no especificats

  S66.99 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell del canell i la
mà

   S66.991 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
del canell i la mà drets

   S66.992 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell
del canell i la mà esquerres

   S66.999 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó no especificats a nivell de
canell i mà no especificats

S67 Lesió per esclafament de canell, mà i dits de la mà

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades, com ara:
ferida oberta al canell i la mà (S61.-)
fractura de canell i mà (S62.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S67

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S67.0 Lesió per esclafament de polze
  S67.00 Lesió per esclafament, polze no especificat
  S67.01 Lesió per esclafament, polze dret
  S67.02 Lesió per esclafament, polze esquerre
 S67.1 Lesió per esclafament d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats
  Exclou 2: lesió per esclafament de polze (S67.0-)
  S67.10 Lesió per esclafament de dit de la mà no especificat
  S67.19 Lesió per esclafament d'altres dits de la mà
   S67.190 Lesió per esclafament, dit índex dret
   S67.191 Lesió per esclafament, dit índex esquerre
   S67.192 Lesió per esclafament, dit del mig dret
   S67.193 Lesió per esclafament, dit del mig esquerre
   S67.194 Lesió per esclafament, dit anular dret
   S67.195 Lesió per esclafament, dit anular esquerre
   S67.196 Lesió per esclafament, dit petit dret
   S67.197 Lesió per esclafament, dit petit esquerre
   S67.198 Lesió per esclafament, altres dits de la mà

    Lesió per esclafament de dit de la mà especificat amb lateralitat no
especificada

 S67.2 Lesió per esclafament de mà
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  Exclou 2: lesió per esclafament de dits de la mà (S67.1-)
lesió per esclafament de polze (S67.0-)

  S67.20 Lesió per esclafament, mà no especificada
  S67.21 Lesió per esclafament, mà dreta
  S67.22 Lesió per esclafament, mà esquerra
 S67.3 Lesió per esclafament de canell
  S67.30 Lesió per esclafament, canell no especificat
  S67.31 Lesió per esclafament, canell dret
  S67.32 Lesió per esclafament, canell esquerre
 S67.4 Lesió per esclafament de canell i mà

  Exclou 1: lesió per esclafament de canell únicament (S67.3-)
lesió per esclafament de mà únicament (S67.2-)

  Exclou 2: lesió per esclafament de dits de la mà (S67.1-)
lesió per esclafament de polze (S67.0-)

  S67.40 Lesió per esclafament, canell i mà no especificats
  S67.41 Lesió per esclafament, canell i mà drets
  S67.42 Lesió per esclafament, canell i mà esquerres
 S67.9 Lesió per esclafament de part no especificada de canell, mà i dits de la mà

  S67.90 Lesió per esclafament de part no especificada, canell, mà i dits de la mà no
especificats

  S67.91 Lesió per esclafament de part no especificada, canell, mà i dits de la mà drets
  S67.92 Lesió per esclafament de part no especificada, canell, mà i dits de la mà esquerres
S68 Amputació traumàtica de canell, mà i dits de la mà
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S68

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S68.0 Amputació metacarpofalàngica traumàtica de polze
  Amputació traumàtica de polze NE
  S68.01 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa de polze
   S68.011 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, polze dret
   S68.012 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, polze esquerre

   S68.019 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, polze no
especificat

  S68.02 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial de polze
   S68.021 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, polze dret
   S68.022 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, polze esquerre
   S68.029 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, polze no especificat

 S68.1 Amputació metacarpofalàngica traumàtica d'altres dits de la mà i de dits de la mà no
especificats

  Amputació traumàtica de dit de la mà NE

  Exclou 2: amputació metacarpofalàngica traumàtica de polze (S68.0-)

  S68.11 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa d'altres dits de la mà i de dits
de la mà no especificats

   S68.110 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit índex dret
   S68.111 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit índex esquerre
   S68.112 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit del mig dret

   S68.113 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit del mig
esquerre

   S68.114 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit anular dret

   S68.115 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit anular
esquerre
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   S68.116 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit petit dret
   S68.117 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit petit esquerre

   S68.118 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, altres dits de la
mà

    Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa de dit de la mà
especificat amb lateralitat no especificada

   S68.119 Amputació metacarpofalàngica traumàtica completa, dit de la mà no
especificat

  S68.12 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial d'altres dits de la mà i de dits de
la mà no especificats

   S68.120 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit índex dret
   S68.121 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit índex esquerre
   S68.122 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit del mig dret
   S68.123 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit del mig esquerre
   S68.124 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit anular dret
   S68.125 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit anular esquerre
   S68.126 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit petit dret
   S68.127 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit petit esquerre
   S68.128 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, altres dits de la mà

    Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S68.129 Amputació metacarpofalàngica traumàtica parcial, dit de la mà no
especificat

 S68.4 Amputació traumàtica de mà a nivell del canell

  Amputació traumàtica de mà NE
Amputació traumàtica de canell

  S68.41 Amputació traumàtica completa de mà a nivell del canell
   S68.411 Amputació traumàtica completa a nivell del canell, mà dreta
   S68.412 Amputació traumàtica completa a nivell del canell, mà esquerra
   S68.419 Amputació traumàtica completa a nivell del canell, mà no especificada
  S68.42 Amputació traumàtica parcial de mà a nivell del canell
   S68.421 Amputació traumàtica parcial a nivell del canell, mà dreta
   S68.422 Amputació traumàtica parcial a nivell del canell, mà esquerra
   S68.429 Amputació traumàtica parcial a nivell del canell, mà no especificada
 S68.5 Amputació transfalàngica traumàtica de polze
  Amputació traumàtica de l'articulació interfalàngica del polze
  S68.51 Amputació transfalàngica traumàtica completa de polze
   S68.511 Amputació transfalàngica traumàtica completa, polze dret
   S68.512 Amputació transfalàngica traumàtica completa, polze esquerre
   S68.519 Amputació transfalàngica traumàtica completa, polze no especificat
  S68.52 Amputació transfalàngica traumàtica parcial de polze
   S68.521 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, polze dret
   S68.522 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, polze esquerre
   S68.529 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, polze no especificat
 S68.6 Amputació transfalàngica traumàtica d'altres dits de la mà i de dits de la mà no especificats

  S68.61 Amputació transfalàngica traumàtica completa d'altres dits de la mà i de dits de la
mà no especificats

   S68.610 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit índex dret
   S68.611 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit índex esquerre
   S68.612 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit del mig dret
   S68.613 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit del mig esquerre
   S68.614 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit anular dret
   S68.615 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit anular esquerre
   S68.616 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit petit dret
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   S68.617 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit petit esquerre
   S68.618 Amputació transfalàngica traumàtica completa, altres dits de la mà

    Amputació transfalàngica traumàtica completa de dit de la mà especificat
amb lateralitat no especificada

   S68.619 Amputació transfalàngica traumàtica completa, dit de la mà no
especificat

  S68.62 Amputació transfalàngica traumàtica parcial d'altres dits de la mà i de dits de la mà
no especificats

   S68.620 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit índex dret
   S68.621 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit índex esquerre
   S68.622 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit del mig dret
   S68.623 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit del mig esquerre
   S68.624 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit anular dret
   S68.625 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit anular esquerre
   S68.626 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit petit dret
   S68.627 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit petit esquerre
   S68.628 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, altres dits de la mà

    Amputació transfalàngica traumàtica parcial de dit de la mà especificat amb
lateralitat no especificada

   S68.629 Amputació transfalàngica traumàtica parcial, dit de la mà no especificat
 S68.7 Amputació transmetacarpiana traumàtica de mà
  S68.71 Amputació transmetacarpiana traumàtica completa de mà
   S68.711 Amputació transmetacarpiana traumàtica completa, mà dreta
   S68.712 Amputació transmetacarpiana traumàtica completa, mà esquerra
   S68.719 Amputació transmetacarpiana traumàtica completa, mà no especificada
  S68.72 Amputació transmetacarpiana traumàtica parcial de mà
   S68.721 Amputació transmetacarpiana traumàtica parcial, mà dreta
   S68.722 Amputació transmetacarpiana traumàtica parcial, mà esquerra
   S68.729 Amputació transmetacarpiana traumàtica parcial, mà no especificada
S69 Altres lesions i lesions no especificades de canell, mà i dits de la mà
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S69

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S69.8 Altres tipus especificats de lesió de canell, mà i dits de la mà
  S69.80 Altres tipus especificats de lesió, canell, mà i dits de la mà no especificats
  S69.81 Altres tipus especificats de lesió, canell, mà i dits de la mà drets
  S69.82 Altres tipus especificats de lesió, canell, mà i dits de la mà esquerres
 S69.9 Lesió no especificada de canell, mà i dits de la mà
  S69.90 Lesió no especificada, canell, mà i dits de la mà no especificats
  S69.91 Lesió no especificada, canell, mà i dits de la mà drets
  S69.92 Lesió no especificada, canell, mà i dits de la mà esquerres
Lesions de maluc i cuixa (S70-S79)
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
mossegada de serp (T63.0-)
picada d'insecte verinós (T63.4-)

S70 Lesió superficial de maluc i cuixa
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S70

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S70.0 Contusió de maluc
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  S70.00 Contusió, maluc no especificat
  S70.01 Contusió, maluc dret
  S70.02 Contusió, maluc esquerre
 S70.1 Contusió de cuixa
  S70.10 Contusió, cuixa no especificada
  S70.11 Contusió, cuixa dreta
  S70.12 Contusió, cuixa esquerra
 S70.2 Altres tipus de lesió superficial de maluc
  S70.21 Abrasió de maluc
   S70.211 Abrasió, maluc dret
   S70.212 Abrasió, maluc esquerre
   S70.219 Abrasió, maluc no especificat
  S70.22 Butllofa (no tèrmica) al maluc
   S70.221 Butllofa (no tèrmica), maluc dret
   S70.222 Butllofa (no tèrmica), maluc esquerre
   S70.229 Butllofa (no tèrmica), maluc no especificat
  S70.24 Constricció externa de maluc
   S70.241 Constricció externa, maluc dret
   S70.242 Constricció externa, maluc esquerre
   S70.249 Constricció externa, maluc no especificat
  S70.25 Cos estrany superficial al maluc
   Estella al maluc
   S70.251 Cos estrany superficial, maluc dret
   S70.252 Cos estrany superficial, maluc esquerre
   S70.259 Cos estrany superficial, maluc no especificat
  S70.26 Picada d'insecte (no verinós) al maluc
   S70.261 Picada d'insecte (no verinós), maluc dret
   S70.262 Picada d'insecte (no verinós), maluc esquerre
   S70.269 Picada d'insecte (no verinós), maluc no especificat
  S70.27 Altres tipus de picada i mossegada superficials al maluc
   Exclou 1: mossegada oberta al maluc (S71.05-)
   S70.271 Altres tipus de picada i mossegada superficials, maluc dret
   S70.272 Altres tipus de picada i mossegada superficials, maluc esquerre
   S70.279 Altres tipus de picada i mossegada superficials, maluc no especificat
 S70.3 Altres tipus de lesió superficial de cuixa
  S70.31 Abrasió de cuixa
   S70.311 Abrasió, cuixa dreta
   S70.312 Abrasió, cuixa esquerra
   S70.319 Abrasió, cuixa no especificada
  S70.32 Butllofa (no tèrmica) a la cuixa
   S70.321 Butllofa (no tèrmica), cuixa dreta
   S70.322 Butllofa (no tèrmica), cuixa esquerra
   S70.329 Butllofa (no tèrmica), cuixa no especificada
  S70.34 Constricció externa de cuixa
   S70.341 Constricció externa, cuixa dreta
   S70.342 Constricció externa, cuixa esquerra
   S70.349 Constricció externa, cuixa no especificada
  S70.35 Cos estrany superficial a la cuixa
   Estella a la cuixa
   S70.351 Cos estrany superficial, cuixa dreta
   S70.352 Cos estrany superficial, cuixa esquerra
   S70.359 Cos estrany superficial, cuixa no especificada
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  S70.36 Picada d'insecte (no verinós) a la cuixa
   S70.361 Picada d'insecte (no verinós), cuixa dreta
   S70.362 Picada d'insecte (no verinós), cuixa esquerra
   S70.369 Picada d'insecte (no verinós), cuixa no especificada
  S70.37 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la cuixa
   Exclou 1: mossegada oberta a la cuixa (S71.15)
   S70.371 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cuixa dreta
   S70.372 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cuixa esquerra
   S70.379 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cuixa no especificada
 S70.9 Lesió superficial no especificada de maluc i cuixa
  S70.91 Lesió superficial no especificada de maluc
   S70.911 Lesió superficial no especificada, maluc dret
   S70.912 Lesió superficial no especificada, maluc esquerre
   S70.919 Lesió superficial no especificada, maluc no especificat
  S70.92 Lesió superficial no especificada de cuixa
   S70.921 Lesió superficial no especificada, cuixa dreta
   S70.922 Lesió superficial no especificada, cuixa esquerra
   S70.929 Lesió superficial no especificada, cuixa no especificada
S71 Ferida oberta al maluc i la cuixa

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica de maluc i cuixa (S78.-)
fractura oberta de maluc i cuixa (S72.-)

 
Exclou 2: ferida oberta al genoll i la cama (S81.-)

ferida oberta al turmell, el peu i els dits del peu (S91.-)
picada o mossegada d'animal verinós (T63.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S71

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S71.0 Ferida oberta al maluc
  S71.00 Ferida oberta no especificada al maluc
   S71.001 Ferida oberta no especificada, maluc dret
   S71.002 Ferida oberta no especificada, maluc esquerre
   S71.009 Ferida oberta no especificada, maluc no especificat
  S71.01 Laceració de maluc sense cos estrany
   S71.011 Laceració sense cos estrany, maluc dret
   S71.012 Laceració sense cos estrany, maluc esquerre
   S71.019 Laceració sense cos estrany, maluc no especificat
  S71.02 Laceració de maluc amb cos estrany
   S71.021 Laceració amb cos estrany, maluc dret
   S71.022 Laceració amb cos estrany, maluc esquerre
   S71.029 Laceració amb cos estrany, maluc no especificat
  S71.03 Ferida punxant al maluc sense cos estrany
   S71.031 Ferida punxant sense cos estrany, maluc dret
   S71.032 Ferida punxant sense cos estrany, maluc esquerre
   S71.039 Ferida punxant sense cos estrany, maluc no especificat
  S71.04 Ferida punxant al maluc amb cos estrany
   S71.041 Ferida punxant amb cos estrany, maluc dret
   S71.042 Ferida punxant amb cos estrany, maluc esquerre
   S71.049 Ferida punxant amb cos estrany, maluc no especificat

1112



  S71.05 Mossegada oberta al maluc
   Mossegada al maluc NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al maluc (S70.26, S70.27)
   S71.051 Mossegada oberta, maluc dret
   S71.052 Mossegada oberta, maluc esquerre
   S71.059 Mossegada oberta, maluc no especificat
 S71.1 Ferida oberta a la cuixa
  S71.10 Ferida oberta no especificada a la cuixa
   S71.101 Ferida oberta no especificada, cuixa dreta
   S71.102 Ferida oberta no especificada, cuixa esquerra
   S71.109 Ferida oberta no especificada, cuixa no especificada
  S71.11 Laceració de cuixa sense cos estrany
   S71.111 Laceració sense cos estrany, cuixa dreta
   S71.112 Laceració sense cos estrany, cuixa esquerra
   S71.119 Laceració sense cos estrany, cuixa no especificada
  S71.12 Laceració de cuixa amb cos estrany
   S71.121 Laceració amb cos estrany, cuixa dreta
   S71.122 Laceració amb cos estrany, cuixa esquerra
   S71.129 Laceració amb cos estrany, cuixa no especificada
  S71.13 Ferida punxant a la cuixa sense cos estrany
   S71.131 Ferida punxant sense cos estrany, cuixa dreta
   S71.132 Ferida punxant sense cos estrany, cuixa esquerra
   S71.139 Ferida punxant sense cos estrany, cuixa no especificada
  S71.14 Ferida punxant a la cuixa amb cos estrany
   S71.141 Ferida punxant amb cos estrany, cuixa dreta
   S71.142 Ferida punxant amb cos estrany, cuixa esquerra
   S71.149 Ferida punxant amb cos estrany, cuixa no especificada
  S71.15 Mossegada oberta a la cuixa
   Mossegada a la cuixa NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la cuixa (S70.37-)
   S71.151 Mossegada oberta, cuixa dreta
   S71.152 Mossegada oberta, cuixa esquerra
   S71.159 Mossegada oberta, cuixa no especificada
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S72 Fractura de fèmur

 
Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.

Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.
La denominació de les fractures obertes es basa en la classificació de fractures obertes de Gustilo.

 Exclou 1: amputació traumàtica de maluc i cuixa (S78.-)

 
Exclou 2: fractura de cama i turmell (S82.-)

fractura de peu (S92.-)
fractura periprotètica d'implant protètic de maluc (M97.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S72

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta de tipus I o II

 assistència inicial per fractura oberta NE

 C - assistència inicial per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC

 D - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació normal

 E - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació normal

 F - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació retardada

 H - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació retardada

 J - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura tancada amb pseudoartrosi

 M - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb pseudoartrosi

 N - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació defectuosa

 Q - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació defectuosa

 R - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S72.0 Fractura del cap i el coll del fèmur
  Exclou 2: fractura fisial de l'extrem superior del fèmur (S79.0-)
  S72.00 Fractura de part no especificada del coll del fèmur

   Fractura de maluc NE
Fractura del coll del fèmur NE

   S72.001 Fractura de part no especificada, coll del fèmur dret
   S72.002 Fractura de part no especificada, coll del fèmur esquerre
   S72.009 Fractura de part no especificada, coll de fèmur no especificat
  S72.01 Fractura intracapsular no especificada de fèmur
   Fractura subcapital de fèmur
   S72.011 Fractura intracapsular no especificada, fèmur dret
   S72.012 Fractura intracapsular no especificada, fèmur esquerre
   S72.019 Fractura intracapsular no especificada, fèmur no especificat
  S72.02 Fractura de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi) del fèmur
   Fractura transepifisial de fèmur

   
Exclou 1: fractura epifisial del cap del fèmur (pediàtrica) (S79.01-)

fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del fèmur
(S79.01-)

   S72.021 Fractura desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur dret
   S72.022 Fractura desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur esquerre

   S72.023 Fractura desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur no
especificat

   S72.024 Fractura no desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur dret

   S72.025 Fractura no desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur
esquerre
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   S72.026 Fractura no desplaçada de l'epífisi (superior) (epifisiòlisi), fèmur no
especificat

  S72.03 Fractura mediocervical de fèmur
   Fractura transcervical de fèmur NE
   S72.031 Fractura mediocervical desplaçada, fèmur dret
   S72.032 Fractura mediocervical desplaçada, fèmur esquerre
   S72.033 Fractura mediocervical desplaçada, fèmur no especificat
   S72.034 Fractura mediocervical no desplaçada, fèmur dret
   S72.035 Fractura mediocervical no desplaçada, fèmur esquerre
   S72.036 Fractura mediocervical no desplaçada, fèmur no especificat
  S72.04 Fractura de la base del coll del fèmur
   Fractura cervicotrocanteriana de fèmur
   S72.041 Fractura desplaçada de la base, coll del fèmur dret
   S72.042 Fractura desplaçada de la base, coll del fèmur esquerre
   S72.043 Fractura desplaçada de la base, coll de fèmur no especificat
   S72.044 Fractura no desplaçada de la base, coll del fèmur dret
   S72.045 Fractura no desplaçada de la base, coll del fèmur esquerre
   S72.046 Fractura no desplaçada de la base, coll de fèmur no especificat
  S72.05 Fractura no especificada del cap del fèmur
   Fractura del cap del fèmur NE
   S72.051 Fractura no especificada, cap del fèmur dret
   S72.052 Fractura no especificada, cap del fèmur esquerre
   S72.059 Fractura no especificada, cap de fèmur no especificat
  S72.06 Fractura articular del cap del fèmur
   S72.061 Fractura articular desplaçada, cap del fèmur dret
   S72.062 Fractura articular desplaçada, cap del fèmur esquerre
   S72.063 Fractura articular desplaçada, cap de fèmur no especificat
   S72.064 Fractura articular no desplaçada, cap del fèmur dret
   S72.065 Fractura articular no desplaçada, cap del fèmur esquerre
   S72.066 Fractura articular no desplaçada, cap de fèmur no especificat
  S72.09 Altres tipus de fractura del cap i el coll del fèmur
   S72.091 Altres tipus de fractura, cap i coll del fèmur dret
   S72.092 Altres tipus de fractura, cap i coll del fèmur esquerre
   S72.099 Altres tipus de fractura, cap i coll de fèmur no especificat
 S72.1 Fractura pertrocanteriana
  S72.10 Fractura trocanteriana no especificada de fèmur
   Fractura de trocànter NE
   S72.101 Fractura trocanteriana no especificada, fèmur dret
   S72.102 Fractura trocanteriana no especificada, fèmur esquerre
   S72.109 Fractura trocanteriana no especificada, fèmur no especificat
  S72.11 Fractura del trocànter major del fèmur
   S72.111 Fractura desplaçada del trocànter major, fèmur dret
   S72.112 Fractura desplaçada del trocànter major, fèmur esquerre
   S72.113 Fractura desplaçada del trocànter major, fèmur no especificat
   S72.114 Fractura no desplaçada del trocànter major, fèmur dret
   S72.115 Fractura no desplaçada del trocànter major, fèmur esquerre
   S72.116 Fractura no desplaçada del trocànter major, fèmur no especificat
  S72.12 Fractura del trocànter menor del fèmur
   S72.121 Fractura desplaçada del trocànter menor, fèmur dret
   S72.122 Fractura desplaçada del trocànter menor, fèmur esquerre
   S72.123 Fractura desplaçada del trocànter menor, fèmur no especificat
   S72.124 Fractura no desplaçada del trocànter menor, fèmur dret
   S72.125 Fractura no desplaçada del trocànter menor, fèmur esquerre
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   S72.126 Fractura no desplaçada del trocànter menor, fèmur no especificat
  S72.13 Fractura apofisial de fèmur
   Exclou 1: epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica (M93.0-)
   S72.131 Fractura apofisial desplaçada, fèmur dret
   S72.132 Fractura apofisial desplaçada, fèmur esquerre
   S72.133 Fractura apofisial desplaçada, fèmur no especificat
   S72.134 Fractura apofisial no desplaçada, fèmur dret
   S72.135 Fractura apofisial no desplaçada, fèmur esquerre
   S72.136 Fractura apofisial no desplaçada, fèmur no especificat
  S72.14 Fractura intertrocanteriana de fèmur
   S72.141 Fractura intertrocanteriana desplaçada, fèmur dret
   S72.142 Fractura intertrocanteriana desplaçada, fèmur esquerre
   S72.143 Fractura intertrocanteriana desplaçada, fèmur no especificat
   S72.144 Fractura intertrocanteriana no desplaçada, fèmur dret
   S72.145 Fractura intertrocanteriana no desplaçada, fèmur esquerre
   S72.146 Fractura intertrocanteriana no desplaçada, fèmur no especificat
 S72.2 Fractura subtrocanteriana de fèmur
  S72.21 Fractura subtrocanteriana desplaçada, fèmur dret
  S72.22 Fractura subtrocanteriana desplaçada, fèmur esquerre
  S72.23 Fractura subtrocanteriana desplaçada, fèmur no especificat
  S72.24 Fractura subtrocanteriana no desplaçada, fèmur dret
  S72.25 Fractura subtrocanteriana no desplaçada, fèmur esquerre
  S72.26 Fractura subtrocanteriana no desplaçada, fèmur no especificat
 S72.3 Fractura de la diàfisi del fèmur
  S72.30 Fractura no especificada de la diàfisi del fèmur
   S72.301 Fractura no especificada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.302 Fractura no especificada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.309 Fractura no especificada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.32 Fractura transversal de la diàfisi del fèmur
   S72.321 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.322 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.323 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
   S72.324 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.325 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.326 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.33 Fractura obliqua de la diàfisi del fèmur
   S72.331 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.332 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.333 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
   S72.334 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.335 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.336 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.34 Fractura espiroide de la diàfisi del fèmur
   S72.341 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.342 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.343 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
   S72.344 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.345 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.346 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.35 Fractura comminuta de la diàfisi del fèmur
   S72.351 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.352 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
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   S72.353 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
   S72.354 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.355 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.356 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.36 Fractura segmentària de la diàfisi del fèmur
   S72.361 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.362 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.363 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
   S72.364 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, fèmur dret
   S72.365 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.366 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, fèmur no especificat
  S72.39 Altres tipus de fractura de la diàfisi del fèmur
   S72.391 Altres tipus de fractura de la diàfisi, fèmur dret
   S72.392 Altres tipus de fractura de la diàfisi, fèmur esquerre
   S72.399 Altres tipus de fractura de la diàfisi, fèmur no especificat
 S72.4 Fractura de l'extrem inferior del fèmur
  Fractura de l'extrem distal del fèmur

  Exclou 2: fractura de la diàfisi del fèmur (S72.3-)
fractura fisial de l'extrem inferior del fèmur (S79.1-)

  S72.40 Fractura no especificada de l'extrem inferior del fèmur
   S72.401 Fractura no especificada de l'extrem inferior, fèmur dret
   S72.402 Fractura no especificada de l'extrem inferior, fèmur esquerre
   S72.409 Fractura no especificada de l'extrem inferior, fèmur no especificat
  S72.41 Fractura no especificada del còndil de l'extrem inferior del fèmur
   Fractura del còndil del fèmur NE

   S72.411 Fractura desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur dret

   S72.412 Fractura desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur esquerre

   S72.413 Fractura desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur no especificat

   S72.414 Fractura no desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur dret

   S72.415 Fractura no desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur esquerre

   S72.416 Fractura no desplaçada no especificada del còndil de l'extrem inferior,
fèmur no especificat

  S72.42 Fractura de l'epicòndil del fèmur
   S72.421 Fractura desplaçada de l'epicòndil, fèmur dret
   S72.422 Fractura desplaçada de l'epicòndil, fèmur esquerre
   S72.423 Fractura desplaçada de l'epicòndil, fèmur no especificat
   S72.424 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, fèmur dret
   S72.425 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, fèmur esquerre
   S72.426 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, fèmur no especificat
  S72.43 Fractura de l'epitròclea del fèmur
   S72.431 Fractura desplaçada de l'epitròclea, fèmur dret
   S72.432 Fractura desplaçada de l'epitròclea, fèmur esquerre
   S72.433 Fractura desplaçada de l'epitròclea, fèmur no especificat
   S72.434 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, fèmur dret
   S72.435 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, fèmur esquerre
   S72.436 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, fèmur no especificat
  S72.44 Fractura de l'epífisi inferior (epifisiòlisi) del fèmur

   Exclou 1: fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del fèmur
(S79.11-)
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   S72.441 Fractura desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur dret
   S72.442 Fractura desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur esquerre

   S72.443 Fractura desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur no
especificat

   S72.444 Fractura no desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur dret
   S72.445 Fractura no desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur esquerre

   S72.446 Fractura no desplaçada de l'epífisi inferior (epifisiòlisi), fèmur no
especificat

  S72.45 Fractura supracondília sense extensió intracondília de l'extrem inferior del fèmur
   Fractura supracondília de l'extrem inferior del fèmur NE

   Exclou 1: fractura supracondília amb extensió intracondília de l'extrem inferior
del fèmur (S72.46-)

   S72.451 Fractura supracondília desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur dret

   S72.452 Fractura supracondília desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur esquerre

   S72.453 Fractura supracondília desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur no especificat

   S72.454 Fractura supracondília no desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur dret

   S72.455 Fractura supracondília no desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur esquerre

   S72.456 Fractura supracondília no desplaçada sense extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur no especificat

  S72.46 Fractura supracondília amb extensió intracondília de l'extrem inferior del fèmur

   Exclou 1: fractura supracondília sense extensió intracondília de l'extrem inferior
del fèmur (S72.45-)

   S72.461 Fractura supracondília desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur dret

   S72.462 Fractura supracondília desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur esquerre

   S72.463 Fractura supracondília desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur no especificat

   S72.464 Fractura supracondília no desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur dret

   S72.465 Fractura supracondília no desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur esquerre

   S72.466 Fractura supracondília no desplaçada amb extensió intracondília de
l'extrem inferior, fèmur no especificat

  S72.47 Fractura de rebava de l'extrem inferior del fèmur

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S72.47

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S72.471 Fractura de rebava de l'extrem inferior, fèmur dret
   S72.472 Fractura de rebava de l'extrem inferior, fèmur esquerre
   S72.479 Fractura de rebava de l'extrem inferior, fèmur no especificat
  S72.49 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior del fèmur
   S72.491 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, fèmur dret
   S72.492 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, fèmur esquerre
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   S72.499 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, fèmur no especificat
 S72.8 Altres tipus de fractura de fèmur
  S72.8X Altres tipus de fractura de fèmur
   S72.8X1 Altres tipus de fractura, fèmur dret
   S72.8X2 Altres tipus de fractura, fèmur esquerre
   S72.8X9 Altres tipus de fractura, fèmur no especificat
 S72.9 Fractura no especificada de fèmur
  Fractura de cuixa NE

  Exclou 1: fractura de maluc NE (S72.00-, S72.01-)
  S72.90 Fractura no especificada, fèmur no especificat
  S72.91 Fractura no especificada, fèmur dret
  S72.92 Fractura no especificada, fèmur esquerre
S73 Luxació i esquinç d'articulació i lligaments del maluc

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament del maluc
esquinç de cartílag, articulació o lligament del maluc
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del maluc
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del maluc
laceració de cartílag, articulació o lligament del maluc
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del maluc
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del maluc

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul, fàscia i tendó del maluc i la cuixa (S76.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S73

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S73.0 Subluxació i luxació de maluc
  Exclou 2: luxació i subluxació de pròtesi de maluc (T84.020, T84.021)
  S73.00 Subluxació i luxació no especificades de maluc

   Luxació de maluc NE
Subluxació de maluc NE

   S73.001 Subluxació no especificada, maluc dret
   S73.002 Subluxació no especificada, maluc esquerre
   S73.003 Subluxació no especificada, maluc no especificat
   S73.004 Luxació no especificada, maluc dret
   S73.005 Luxació no especificada, maluc esquerre
   S73.006 Luxació no especificada, maluc no especificat
  S73.01 Subluxació i luxació posteriors de maluc
   S73.011 Subluxació posterior, maluc dret
   S73.012 Subluxació posterior, maluc esquerre
   S73.013 Subluxació posterior, maluc no especificat
   S73.014 Luxació posterior, maluc dret
   S73.015 Luxació posterior, maluc esquerre
   S73.016 Luxació posterior, maluc no especificat
  S73.02 Subluxació i luxació obturadores de maluc
   S73.021 Subluxació obturadora, maluc dret
   S73.022 Subluxació obturadora, maluc esquerre
   S73.023 Subluxació obturadora, maluc no especificat
   S73.024 Luxació obturadora, maluc dret
   S73.025 Luxació obturadora, maluc esquerre
   S73.026 Luxació obturadora, maluc no especificat
  S73.03 Altres tipus de subluxació i luxació anteriors de maluc
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   S73.031 Altres tipus de subluxació anterior, maluc dret
   S73.032 Altres tipus de subluxació anterior, maluc esquerre
   S73.033 Altres tipus de subluxació anterior, maluc no especificat
   S73.034 Altres tipus de luxació anterior, maluc dret
   S73.035 Altres tipus de luxació anterior, maluc esquerre
   S73.036 Altres tipus de luxació anterior, maluc no especificat
  S73.04 Subluxació i luxació centrals de maluc
   S73.041 Subluxació central, maluc dret
   S73.042 Subluxació central, maluc esquerre
   S73.043 Subluxació central, maluc no especificat
   S73.044 Luxació central, maluc dret
   S73.045 Luxació central, maluc esquerre
   S73.046 Luxació central, maluc no especificat
 S73.1 Esquinç de maluc
  S73.10 Esquinç no especificat de maluc
   S73.101 Esquinç no especificat, maluc dret
   S73.102 Esquinç no especificat, maluc esquerre
   S73.109 Esquinç no especificat, maluc no especificat
  S73.11 Esquinç del lligament iliofemoral de maluc
   S73.111 Esquinç del lligament iliofemoral, maluc dret
   S73.112 Esquinç del lligament iliofemoral, maluc esquerre
   S73.119 Esquinç del lligament iliofemoral, maluc no especificat
  S73.12 Esquinç del lligament isquiocapsular de maluc
   S73.121 Esquinç del lligament isquiocapsular, maluc dret
   S73.122 Esquinç del lligament isquiocapsular, maluc esquerre
   S73.129 Esquinç del lligament isquiocapsular, maluc no especificat
  S73.19 Altres tipus d'esquinç de maluc
   S73.191 Altres tipus d'esquinç, maluc dret
   S73.192 Altres tipus d'esquinç, maluc esquerre
   S73.199 Altres tipus d'esquinç, maluc no especificat
S74 Lesió de nervis a nivell del maluc i la cuixa

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S71.-)

 Exclou 2: lesió de nervis a nivell de la cama (S84.-)
lesió de nervis a nivell del turmell i el peu (S94.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S74

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S74.0 Lesió de nervi ciàtic a nivell del maluc i la cuixa
  S74.00 Lesió de nervi ciàtic a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior no especificada
  S74.01 Lesió de nervi ciàtic a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta
  S74.02 Lesió de nervi ciàtic a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior esquerra
 S74.1 Lesió de nervi femoral a nivell del maluc i la cuixa

  S74.10 Lesió de nervi femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior no
especificada

  S74.11 Lesió de nervi femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta
  S74.12 Lesió de nervi femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior esquerra
 S74.2 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del maluc i la cuixa

  S74.20 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior no
especificada

  S74.21 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta
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  S74.22 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior
esquerra

 S74.8 Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la cuixa
  S74.8X Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la cuixa
   S74.8X1 Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta

   S74.8X2 Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior
esquerra

   S74.8X9 Lesió d'altres nervis a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior no
especificada

 S74.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del maluc i la cuixa

  S74.90 Lesió de nervi no especificat a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior no
especificada

  S74.91 Lesió de nervi no especificat a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta

  S74.92 Lesió de nervi no especificat a nivell del maluc i la cuixa, extremitat inferior
esquerra

S75 Lesió de vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S71.-)

 Exclou 2: lesió d'artèria poplítia (S85.0)
lesió de vasos sanguinis a nivell de la cama (S85.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S75

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S75.0 Lesió d'artèria femoral
  S75.00 Lesió no especificada d'artèria femoral
   S75.001 Lesió no especificada d'artèria femoral, extremitat inferior dreta
   S75.002 Lesió no especificada d'artèria femoral, extremitat inferior esquerra

   S75.009 Lesió no especificada d'artèria femoral, extremitat inferior no
especificada

  S75.01 Laceració menor d'artèria femoral

   
Transsecció incompleta d'artèria femoral
Laceració d'artèria femoral NE
Laceració superficial d'artèria femoral

   S75.011 Laceració menor d'artèria femoral, extremitat inferior dreta
   S75.012 Laceració menor d'artèria femoral, extremitat inferior esquerra
   S75.019 Laceració menor d'artèria femoral, extremitat inferior no especificada
  S75.02 Laceració major d'artèria femoral

   Transsecció completa d'artèria femoral
Ruptura traumàtica d'artèria femoral

   S75.021 Laceració major d'artèria femoral, extremitat inferior dreta
   S75.022 Laceració major d'artèria femoral, extremitat inferior esquerra
   S75.029 Laceració major d'artèria femoral, extremitat inferior no especificada
  S75.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria femoral

   S75.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria femoral, extremitat inferior
dreta

   S75.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria femoral, extremitat inferior
esquerra

   S75.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria femoral, extremitat inferior no
especificada

 S75.1 Lesió de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa
  S75.10 Lesió no especificada de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   S75.101 Lesió no especificada de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior dreta
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   S75.102 Lesió no especificada de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior esquerra

   S75.109 Lesió no especificada de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior no especificada

  S75.11 Laceració menor de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   
Transsecció incompleta de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa
Laceració de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa NE
Laceració superficial de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   S75.111 Laceració menor de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior dreta

   S75.112 Laceració menor de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior esquerra

   S75.119 Laceració menor de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior no especificada

  S75.12 Laceració major de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   Transsecció completa de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa
Ruptura traumàtica de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   S75.121 Laceració major de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior dreta

   S75.122 Laceració major de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior esquerra

   S75.129 Laceració major de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa, extremitat
inferior no especificada

  S75.19 Altres tipus especificats de lesió de vena femoral a nivell del maluc i la cuixa

   S75.191 Altres tipus especificats de lesió de vena femoral a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.192 Altres tipus especificats de lesió de vena femoral a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.199 Altres tipus especificats de lesió de vena femoral a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior no especificada

 S75.2 Lesió de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa
  Exclou 1: vena safena interna NE (S85.3)
  S75.20 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   S75.201 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.202 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.209 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior no especificada

  S75.21 Laceració menor de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   
Transsecció incompleta de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa
Laceració de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa NE
Laceració superficial de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   S75.211 Laceració menor de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior dreta

   S75.212 Laceració menor de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior esquerra

   S75.219 Laceració menor de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior no especificada

  S75.22 Laceració major de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   Transsecció completa de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa
Ruptura traumàtica de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   S75.221 Laceració major de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior dreta

   S75.222 Laceració major de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior esquerra

   S75.229 Laceració major de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior no especificada
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  S75.29 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell del maluc i la cuixa

   S75.291 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.292 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.299 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior no especificada

 S75.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa
  S75.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa

   S75.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la
cuixa, extremitat inferior no especificada

  S75.81 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa

   S75.811 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior dreta

   S75.812 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior esquerra

   S75.819 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior no especificada

  S75.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del maluc i la
cuixa

   S75.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
maluc i la cuixa, extremitat inferior no especificada

 S75.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa
  S75.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa

   S75.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del maluc
i la cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del maluc
i la cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del maluc
i la cuixa, extremitat inferior no especificada

  S75.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa

   S75.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior dreta

   S75.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior esquerra

   S75.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i la cuixa,
extremitat inferior no especificada

  S75.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell del maluc i
la cuixa

   S75.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del maluc i la cuixa, extremitat inferior dreta

   S75.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del maluc i la cuixa, extremitat inferior esquerra

   S75.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del maluc i la cuixa, extremitat inferior no especificada
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S76 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del maluc i la cuixa

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S71.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulació i lligament del maluc (S73.1)
lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell de la cama (S86)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S76

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S76.0 Lesió de múscul, fàscia i tendó del maluc
  S76.00 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del maluc
   S76.001 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, maluc dret
   S76.002 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, maluc esquerre
   S76.009 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, maluc no especificat
  S76.01 Distensió de múscul, fàscia i tendó del maluc
   S76.011 Distensió de múscul, fàscia i tendó, maluc dret
   S76.012 Distensió de múscul, fàscia i tendó, maluc esquerre
   S76.019 Distensió de múscul, fàscia i tendó, maluc no especificat
  S76.02 Laceració de múscul, fàscia i tendó del maluc
   S76.021 Laceració de múscul, fàscia i tendó, maluc dret
   S76.022 Laceració de múscul, fàscia i tendó, maluc esquerre
   S76.029 Laceració de múscul, fàscia i tendó, maluc no especificat
  S76.09 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del maluc
   S76.091 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, maluc dret

   S76.092 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, maluc
esquerre

   S76.099 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, maluc no
especificat

 S76.1 Lesió de múscul, fàscia i tendó del quàdriceps
  Lesió del lligament rotular (tendó)
  S76.10 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del quàdriceps
   S76.101 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps dret
   S76.102 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps esquerre

   S76.109 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps no
especificat

  S76.11 Distensió de múscul, fàscia i tendó del quàdriceps
   S76.111 Distensió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps dret
   S76.112 Distensió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps esquerre
   S76.119 Distensió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps no especificat
  S76.12 Laceració de múscul, fàscia i tendó del quàdriceps
   S76.121 Laceració de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps dret
   S76.122 Laceració de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps esquerre
   S76.129 Laceració de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps no especificat
  S76.19 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del quàdriceps

   S76.191 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps
dret

   S76.192 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps
esquerre

   S76.199 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó, quàdriceps
no especificat

 S76.2 Lesió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor de la cuixa
  S76.20 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'adductor de la cuixa
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   S76.201 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa
dreta

   S76.202 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa
esquerra

   S76.209 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa no
especificada

  S76.21 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor de la cuixa
   S76.211 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa dreta
   S76.212 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa esquerra
   S76.219 Distensió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa no especificada
  S76.22 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'adductor de la cuixa
   S76.221 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa dreta
   S76.222 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa esquerra

   S76.229 Laceració de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa no
especificada

  S76.29 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor de la cuixa
   S76.291 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa dreta

   S76.292 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa
esquerra

   S76.299 Altres tipus de lesió de múscul, fàscia i tendó de l'adductor, cuixa no
especificada

 S76.3 Lesió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell de la cuixa

  S76.30 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de la cuixa

   S76.301 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del grup muscular
posterior a nivell de la cuixa dreta

   S76.302 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del grup muscular
posterior a nivell de la cuixa esquerra

   S76.309 Lesió no especificada de múscul, fàscia i tendó del grup muscular
posterior a nivell de cuixa no especificada

  S76.31 Distensió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell de la cuixa

   S76.311 Distensió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de la cuixa dreta

   S76.312 Distensió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de la cuixa esquerra

   S76.319 Distensió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de cuixa no especificada

  S76.32 Laceració de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell de la cuixa

   S76.321 Laceració de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de la cuixa dreta

   S76.322 Laceració de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de la cuixa esquerra

   S76.329 Laceració de múscul, fàscia i tendó del grup muscular posterior a nivell
de cuixa no especificada

  S76.39 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del grup muscular
posterior a nivell de la cuixa

   S76.391 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del grup
muscular posterior a nivell de la cuixa dreta

   S76.392 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del grup
muscular posterior a nivell de la cuixa esquerra

   S76.399 Altres tipus especificats de lesió de múscul, fàscia i tendó del grup
muscular posterior a nivell de cuixa no especificada

 S76.8 Lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la cuixa

  S76.80 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa

   S76.801 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de la cuixa dreta
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   S76.802 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de la cuixa esquerra

   S76.809 Lesió no especificada d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de cuixa no especificada

  S76.81 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la cuixa

   S76.811 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa dreta

   S76.812 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa esquerra

   S76.819 Distensió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de
cuixa no especificada

  S76.82 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la cuixa

   S76.821 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa dreta

   S76.822 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa esquerra

   S76.829 Laceració d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de
cuixa no especificada

  S76.89 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a nivell de la
cuixa

   S76.891 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de la cuixa dreta

   S76.892 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de la cuixa esquerra

   S76.899 Altres tipus de lesió d'altres músculs, fàscies i tendons especificats a
nivell de cuixa no especificada

 S76.9 Lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la cuixa

  S76.90 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la
cuixa

   S76.901 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de la cuixa dreta

   S76.902 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de la cuixa esquerra

   S76.909 Lesió no especificada de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de cuixa no especificada

  S76.91 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la cuixa

   S76.911 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la
cuixa dreta

   S76.912 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la
cuixa esquerra

   S76.919 Distensió de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
cuixa no especificada

  S76.92 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la cuixa

   S76.921 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la
cuixa dreta

   S76.922 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de la
cuixa esquerra

   S76.929 Laceració de músculs, fàscies i tendons no especificats a nivell de
cuixa no especificada

  S76.99 Altres tipus especificats de lesió de músculs, fàscies i tendons no especificats a
nivell de la cuixa

   S76.991 Altres tipus especificats de lesió de músculs, fàscies i tendons no
especificats a nivell de la cuixa dreta

   S76.992 Altres tipus especificats de lesió de músculs, fàscies i tendons no
especificats a nivell de la cuixa esquerra

   S76.999 Altres tipus especificats de lesió de músculs, fàscies i tendons no
especificats a nivell de cuixa no especificada
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S77 Lesió per esclafament de maluc i cuixa

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

 Exclou 2: lesió per esclafament de cama (S87.-)
lesió per esclafament de turmell i peu (S97.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S77

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S77.0 Lesió per esclafament de maluc
  S77.00 Lesió per esclafament, maluc no especificat
  S77.01 Lesió per esclafament, maluc dret
  S77.02 Lesió per esclafament, maluc esquerre
 S77.1 Lesió per esclafament de cuixa
  S77.10 Lesió per esclafament, cuixa no especificada
  S77.11 Lesió per esclafament, cuixa dreta
  S77.12 Lesió per esclafament, cuixa esquerra
 S77.2 Lesió per esclafament de maluc i cuixa
  S77.20 Lesió per esclafament, maluc i cuixa no especificats
  S77.21 Lesió per esclafament, maluc i cuixa drets
  S77.22 Lesió per esclafament, maluc i cuixa esquerres
S78 Amputació traumàtica de maluc i cuixa
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Exclou 1: amputació traumàtica de genoll (S88.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S78

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S78.0 Amputació traumàtica en l'articulació del maluc
  S78.01 Amputació traumàtica completa en l'articulació del maluc
   S78.011 Amputació traumàtica completa en l'articulació, maluc dret
   S78.012 Amputació traumàtica completa en l'articulació, maluc esquerre
   S78.019 Amputació traumàtica completa en l'articulació, maluc no especificat
  S78.02 Amputació traumàtica parcial en l'articulació del maluc
   S78.021 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, maluc dret
   S78.022 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, maluc esquerre
   S78.029 Amputació traumàtica parcial en l'articulació, maluc no especificat
 S78.1 Amputació traumàtica entre el maluc i el genoll
  Exclou 1: amputació traumàtica de genoll (S88.0-)
  S78.11 Amputació traumàtica completa entre el maluc i el genoll
   S78.111 Amputació traumàtica completa, entre el maluc i el genoll drets
   S78.112 Amputació traumàtica completa, entre el maluc i el genoll esquerres
   S78.119 Amputació traumàtica completa, entre maluc i genoll no especificats
  S78.12 Amputació traumàtica parcial entre el maluc i el genoll
   S78.121 Amputació traumàtica parcial, entre el maluc i el genoll drets
   S78.122 Amputació traumàtica parcial, entre el maluc i el genoll esquerres
   S78.129 Amputació traumàtica parcial, entre maluc i genoll no especificats
 S78.9 Amputació traumàtica de maluc i cuixa a nivell no especificat
  S78.91 Amputació traumàtica completa de maluc i cuixa a nivell no especificat
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   S78.911 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, maluc i cuixa
drets

   S78.912 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, maluc i cuixa
esquerres

   S78.919 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, maluc i cuixa no
especificats

  S78.92 Amputació traumàtica parcial de maluc i cuixa a nivell no especificat
   S78.921 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, maluc i cuixa drets

   S78.922 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, maluc i cuixa
esquerres

   S78.929 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, maluc i cuixa no
especificats

S79 Altres lesions i lesions no especificades de maluc i cuixa
 Nota: Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S79.0 i S79.1

 A - assistència inicial per fractura tancada

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S79.0 Fractura fisial de l'extrem superior del fèmur

  Exclou 1: epifisiòlisi femoral superior no traumàtica (M93.0-)
fractura apofisial de l'extrem superior del fèmur (S72.13-)

  S79.00 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del fèmur
   S79.001 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, fèmur dret
   S79.002 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, fèmur esquerre

   S79.009 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, fèmur no
especificat

  S79.01 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del fèmur

   
Epifisiòlisi del cap del fèmur (traumàtica) crònica aguditzada
Epifisiòlisi del cap del fèmur (no traumàtica) aguda
Fractura epifisal del cap del fèmur

   Exclou 1: epifisiòlisi femoral superior (no traumàtica) crònica (M93.02-)
   S79.011 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, fèmur dret

   S79.012 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, fèmur
esquerre

   S79.019 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, fèmur no
especificat

  S79.09 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del fèmur
   S79.091 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, fèmur dret
   S79.092 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, fèmur esquerre
   S79.099 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, fèmur no especificat
 S79.1 Fractura fisial de l'extrem inferior del fèmur
  S79.10 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del fèmur
   S79.101 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, fèmur dret
   S79.102 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, fèmur esquerre
   S79.109 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, fèmur no especificat
  S79.11 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del fèmur
   S79.111 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur dret

   S79.112 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur
esquerre

   S79.119 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur no
especificat
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  S79.12 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del fèmur
   S79.121 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur dret

   S79.122 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur
esquerre

   S79.129 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur no
especificat

  S79.13 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior del fèmur
   S79.131 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur dret

   S79.132 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur
esquerre

   S79.139 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur no
especificat

  S79.14 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior del fèmur
   S79.141 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur dret

   S79.142 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur
esquerre

   S79.149 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, fèmur no
especificat

  S79.19 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del fèmur
   S79.191 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, fèmur dret
   S79.192 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, fèmur esquerre
   S79.199 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, fèmur no especificat
 S79.8 Altres tipus especificats de lesió de maluc i cuixa
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S79.8

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S79.81 Altres tipus especificats de lesió de maluc
   S79.811 Altres tipus especificats de lesió, maluc dret
   S79.812 Altres tipus especificats de lesió, maluc esquerre
   S79.819 Altres tipus especificats de lesió, maluc no especificat
  S79.82 Altres tipus especificats de lesió de cuixa
   S79.821 Altres tipus especificats de lesió, cuixa dreta
   S79.822 Altres tipus especificats de lesió, cuixa esquerra
   S79.829 Altres tipus especificats de lesió, cuixa no especificada
 S79.9 Lesió no especificada de maluc i cuixa
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S79.9

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S79.91 Lesió no especificada de maluc
   S79.911 Lesió no especificada, maluc dret
   S79.912 Lesió no especificada, maluc esquerre
   S79.919 Lesió no especificada, maluc no especificat
  S79.92 Lesió no especificada de cuixa
   S79.921 Lesió no especificada, cuixa dreta
   S79.922 Lesió no especificada, cuixa esquerra
   S79.929 Lesió no especificada, cuixa no especificada
Lesions de genoll i cama (S80-S89)
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
lesions de turmell i peu, excepte fractura de turmell i mal·lèol (S90-S99)
picada d'insecte verinós (T63.4)
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S80 Lesió superficial de genoll i cama
 Exclou 2: lesió superficial de turmell i peu (S90.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S80

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S80.0 Contusió de genoll
  S80.00 Contusió, genoll no especificat
  S80.01 Contusió, genoll dret
  S80.02 Contusió, genoll esquerre
 S80.1 Contusió de cama
  S80.10 Contusió, cama no especificada
  S80.11 Contusió, cama dreta
  S80.12 Contusió, cama esquerra
 S80.2 Altres tipus de lesió superficial de genoll
  S80.21 Abrasió de genoll
   S80.211 Abrasió, genoll dret
   S80.212 Abrasió, genoll esquerre
   S80.219 Abrasió, genoll no especificat
  S80.22 Butllofa (no tèrmica) al genoll
   S80.221 Butllofa (no tèrmica), genoll dret
   S80.222 Butllofa (no tèrmica), genoll esquerre
   S80.229 Butllofa (no tèrmica), genoll no especificat
  S80.24 Constricció externa de genoll
   S80.241 Constricció externa, genoll dret
   S80.242 Constricció externa, genoll esquerre
   S80.249 Constricció externa, genoll no especificat
  S80.25 Cos estrany superficial al genoll
   Estella al genoll
   S80.251 Cos estrany superficial, genoll dret
   S80.252 Cos estrany superficial, genoll esquerre
   S80.259 Cos estrany superficial, genoll no especificat
  S80.26 Picada d'insecte (no verinós) al genoll
   S80.261 Picada d'insecte (no verinós), genoll dret
   S80.262 Picada d'insecte (no verinós), genoll esquerre
   S80.269 Picada d'insecte (no verinós), genoll no especificat
  S80.27 Altres tipus de picada i mossegada superficials al genoll
   Exclou 1: mossegada oberta al genoll (S81.05-)
   S80.271 Altres tipus de picada i mossegada superficials, genoll dret
   S80.272 Altres tipus de picada i mossegada superficials, genoll esquerre
   S80.279 Altres tipus de picada i mossegada superficials, genoll no especificat
 S80.8 Altres tipus de lesió superficial de cama
  S80.81 Abrasió de cama
   S80.811 Abrasió, cama dreta
   S80.812 Abrasió, cama esquerra
   S80.819 Abrasió, cama no especificada
  S80.82 Butllofa (no tèrmica) a la cama
   S80.821 Butllofa (no tèrmica), cama dreta
   S80.822 Butllofa (no tèrmica), cama esquerra
   S80.829 Butllofa (no tèrmica), cama no especificada
  S80.84 Constricció externa de cama
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   S80.841 Constricció externa, cama dreta
   S80.842 Constricció externa, cama esquerra
   S80.849 Constricció externa, cama no especificada
  S80.85 Cos estrany superficial a la cama
   Estella a la cama
   S80.851 Cos estrany superficial, cama dreta
   S80.852 Cos estrany superficial, cama esquerra
   S80.859 Cos estrany superficial, cama no especificada
  S80.86 Picada d'insecte (no verinós) a la cama
   S80.861 Picada d'insecte (no verinós), cama dreta
   S80.862 Picada d'insecte (no verinós), cama esquerra
   S80.869 Picada d'insecte (no verinós), cama no especificada
  S80.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials a la cama
   Exclou 1: mossegada oberta a la cama (S81.85-)
   S80.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cama dreta
   S80.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cama esquerra
   S80.879 Altres tipus de picada i mossegada superficials, cama no especificada
 S80.9 Lesió superficial no especificada de genoll i cama
  S80.91 Lesió superficial no especificada de genoll
   S80.911 Lesió superficial no especificada, genoll dret
   S80.912 Lesió superficial no especificada, genoll esquerre
   S80.919 Lesió superficial no especificada, genoll no especificat
  S80.92 Lesió superficial no especificada de cama
   S80.921 Lesió superficial no especificada, cama dreta
   S80.922 Lesió superficial no especificada, cama esquerra
   S80.929 Lesió superficial no especificada, cama no especificada
S81 Ferida oberta al genoll i la cama

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica de cama (S88.-)
fractura oberta de genoll i cama (S82.-)

 Exclou 2: ferida oberta al turmell i el peu (S91.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S81

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S81.0 Ferida oberta al genoll
  S81.00 Ferida oberta no especificada al genoll
   S81.001 Ferida oberta no especificada, genoll dret
   S81.002 Ferida oberta no especificada, genoll esquerre
   S81.009 Ferida oberta no especificada, genoll no especificat
  S81.01 Laceració de genoll sense cos estrany
   S81.011 Laceració sense cos estrany, genoll dret
   S81.012 Laceració sense cos estrany, genoll esquerre
   S81.019 Laceració sense cos estrany, genoll no especificat
  S81.02 Laceració de genoll amb cos estrany
   S81.021 Laceració amb cos estrany, genoll dret
   S81.022 Laceració amb cos estrany, genoll esquerre
   S81.029 Laceració amb cos estrany, genoll no especificat
  S81.03 Ferida punxant al genoll sense cos estrany
   S81.031 Ferida punxant sense cos estrany, genoll dret
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   S81.032 Ferida punxant sense cos estrany, genoll esquerre
   S81.039 Ferida punxant sense cos estrany, genoll no especificat
  S81.04 Ferida punxant al genoll amb cos estrany
   S81.041 Ferida punxant amb cos estrany, genoll dret
   S81.042 Ferida punxant amb cos estrany, genoll esquerre
   S81.049 Ferida punxant amb cos estrany, genoll no especificat
  S81.05 Mossegada oberta al genoll
   Mossegada al genoll NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al genoll (S80.27-)
   S81.051 Mossegada oberta, genoll dret
   S81.052 Mossegada oberta, genoll esquerre
   S81.059 Mossegada oberta, genoll no especificat
 S81.8 Ferida oberta a la cama
  S81.80 Ferida oberta no especificada a la cama
   S81.801 Ferida oberta no especificada, cama dreta
   S81.802 Ferida oberta no especificada, cama esquerra
   S81.809 Ferida oberta no especificada, cama no especificada
  S81.81 Laceració de cama sense cos estrany
   S81.811 Laceració sense cos estrany, cama dreta
   S81.812 Laceració sense cos estrany, cama esquerra
   S81.819 Laceració sense cos estrany, cama no especificada
  S81.82 Laceració de cama amb cos estrany
   S81.821 Laceració amb cos estrany, cama dreta
   S81.822 Laceració amb cos estrany, cama esquerra
   S81.829 Laceració amb cos estrany, cama no especificada
  S81.83 Ferida punxant a la cama sense cos estrany
   S81.831 Ferida punxant sense cos estrany, cama dreta
   S81.832 Ferida punxant sense cos estrany, cama esquerra
   S81.839 Ferida punxant sense cos estrany, cama no especificada
  S81.84 Ferida punxant a la cama amb cos estrany
   S81.841 Ferida punxant amb cos estrany, cama dreta
   S81.842 Ferida punxant amb cos estrany, cama esquerra
   S81.849 Ferida punxant amb cos estrany, cama no especificada
  S81.85 Mossegada oberta a la cama
   Mossegada a la cama NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials a la cama (S80.86-, S80.87-)
   S81.851 Mossegada oberta, cama dreta
   S81.852 Mossegada oberta, cama esquerra
   S81.859 Mossegada oberta, cama no especificada
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S82 Fractura de cama, incloent el turmell

 
Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.

Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.
La denominació de les fractures obertes es basa en la classificació de fractures obertes de Gustilo.

 Inclou: fractura de mal·lèol

 Exclou 1: amputació traumàtica de cama (S88.-)

 Exclou 2: fractura de peu, excepte turmell (S92.-)
fractura periprotètica d'implant protètic de genoll (M97.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S82

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta de tipus I o II

 assistència inicial per fractura oberta NE

 C - assistència inicial per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC

 D - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació normal

 E - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació normal

 F - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació retardada

 H - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació retardada

 J - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura tancada amb pseudoartrosi

 M - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb pseudoartrosi

 N - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura tancada amb consolidació defectuosa

 Q - assistència successiva per fractura oberta de tipus I o II amb consolidació defectuosa

 R - assistència successiva per fractura oberta de tipus IIIA, IIIB o IIIC amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S82.0 Fractura de ròtula
  Cassoleta
  S82.00 Fractura no especificada de ròtula
   S82.001 Fractura no especificada, ròtula dreta
   S82.002 Fractura no especificada, ròtula esquerra
   S82.009 Fractura no especificada, ròtula no especificada
  S82.01 Fractura osteocondral de ròtula
   S82.011 Fractura osteocondral desplaçada, ròtula dreta
   S82.012 Fractura osteocondral desplaçada, ròtula esquerra
   S82.013 Fractura osteocondral desplaçada, ròtula no especificada
   S82.014 Fractura osteocondral no desplaçada, ròtula dreta
   S82.015 Fractura osteocondral no desplaçada, ròtula esquerra
   S82.016 Fractura osteocondral no desplaçada, ròtula no especificada
  S82.02 Fractura longitudinal de ròtula
   S82.021 Fractura longitudinal desplaçada, ròtula dreta
   S82.022 Fractura longitudinal desplaçada, ròtula esquerra
   S82.023 Fractura longitudinal desplaçada, ròtula no especificada
   S82.024 Fractura longitudinal no desplaçada, ròtula dreta
   S82.025 Fractura longitudinal no desplaçada, ròtula esquerra
   S82.026 Fractura longitudinal no desplaçada, ròtula no especificada
  S82.03 Fractura transversal de ròtula
   S82.031 Fractura transversal desplaçada, ròtula dreta
   S82.032 Fractura transversal desplaçada, ròtula esquerra
   S82.033 Fractura transversal desplaçada, ròtula no especificada
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   S82.034 Fractura transversal no desplaçada, ròtula dreta
   S82.035 Fractura transversal no desplaçada, ròtula esquerra
   S82.036 Fractura transversal no desplaçada, ròtula no especificada
  S82.04 Fractura comminuta de ròtula
   S82.041 Fractura comminuta desplaçada, ròtula dreta
   S82.042 Fractura comminuta desplaçada, ròtula esquerra
   S82.043 Fractura comminuta desplaçada, ròtula no especificada
   S82.044 Fractura comminuta no desplaçada, ròtula dreta
   S82.045 Fractura comminuta no desplaçada, ròtula esquerra
   S82.046 Fractura comminuta no desplaçada, ròtula no especificada
  S82.09 Altres tipus de fractura de ròtula
   S82.091 Altres tipus de fractura, ròtula dreta
   S82.092 Altres tipus de fractura, ròtula esquerra
   S82.099 Altres tipus de fractura, ròtula no especificada
 S82.1 Fractura de l'extrem superior de la tíbia
  Fractura de l'extrem proximal de la tíbia

  Exclou 2: fractura de la diàfisi de la tíbia (S82.2-)
fractura fisial de l'extrem superior de la tíbia (S89.0-)

  S82.10 Fractura no especificada de l'extrem superior de la tíbia
   S82.101 Fractura no especificada de l'extrem superior, tíbia dreta
   S82.102 Fractura no especificada de l'extrem superior, tíbia esquerra
   S82.109 Fractura no especificada de l'extrem superior, tíbia no especificada
  S82.11 Fractura d'espina tibial
   S82.111 Fractura desplaçada, espina tibial dreta
   S82.112 Fractura desplaçada, espina tibial esquerra
   S82.113 Fractura desplaçada, espina tibial no especificada
   S82.114 Fractura no desplaçada, espina tibial dreta
   S82.115 Fractura no desplaçada, espina tibial esquerra
   S82.116 Fractura no desplaçada, espina tibial no especificada
  S82.12 Fractura de l'epicòndil de la tíbia
   S82.121 Fractura desplaçada de l'epicòndil, tíbia dreta
   S82.122 Fractura desplaçada de l'epicòndil, tíbia esquerra
   S82.123 Fractura desplaçada de l'epicòndil, tíbia no especificada
   S82.124 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, tíbia dreta
   S82.125 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, tíbia esquerra
   S82.126 Fractura no desplaçada de l'epicòndil, tíbia no especificada
  S82.13 Fractura de l'epitròclea de la tíbia
   S82.131 Fractura desplaçada de l'epitròclea, tíbia dreta
   S82.132 Fractura desplaçada de l'epitròclea, tíbia esquerra
   S82.133 Fractura desplaçada de l'epitròclea, tíbia no especificada
   S82.134 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, tíbia dreta
   S82.135 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, tíbia esquerra
   S82.136 Fractura no desplaçada de l'epitròclea, tíbia no especificada
  S82.14 Fractura bicondília de tíbia
   Fractura del planell tibial NE
   S82.141 Fractura bicondília desplaçada, tíbia dreta
   S82.142 Fractura bicondília desplaçada, tíbia esquerra
   S82.143 Fractura bicondília desplaçada, tíbia no especificada
   S82.144 Fractura bicondília no desplaçada, tíbia dreta
   S82.145 Fractura bicondília no desplaçada, tíbia esquerra
   S82.146 Fractura bicondília no desplaçada, tíbia no especificada
  S82.15 Fractura de la tuberositat de la tíbia

1134



   S82.151 Fractura desplaçada de la tuberositat, tíbia dreta
   S82.152 Fractura desplaçada de la tuberositat, tíbia esquerra
   S82.153 Fractura desplaçada de la tuberositat, tíbia no especificada
   S82.154 Fractura no desplaçada de la tuberositat, tíbia dreta
   S82.155 Fractura no desplaçada de la tuberositat, tíbia esquerra
   S82.156 Fractura no desplaçada de la tuberositat, tíbia no especificada
  S82.16 Fractura de rebava de l'extrem superior de la tíbia

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S82.16

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S82.161 Fractura de rebava de l'extrem superior, tíbia dreta
   S82.162 Fractura de rebava de l'extrem superior, tíbia esquerra
   S82.169 Fractura de rebava de l'extrem superior, tíbia no especificada
  S82.19 Altres tipus de fractura de l'extrem superior de la tíbia
   S82.191 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, tíbia dreta
   S82.192 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, tíbia esquerra
   S82.199 Altres tipus de fractura de l'extrem superior, tíbia no especificada
 S82.2 Fractura de la diàfisi de la tíbia
  S82.20 Fractura no especificada de la diàfisi de la tíbia
   Fractura de tíbia NE
   S82.201 Fractura no especificada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.202 Fractura no especificada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.209 Fractura no especificada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.22 Fractura transversal de la diàfisi de la tíbia
   S82.221 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.222 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.223 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
   S82.224 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.225 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.226 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.23 Fractura obliqua de la diàfisi de la tíbia
   S82.231 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.232 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.233 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
   S82.234 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.235 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.236 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.24 Fractura espiroide de la diàfisi de la tíbia
   Fractura dels primers passos
   S82.241 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.242 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.243 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
   S82.244 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.245 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.246 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.25 Fractura comminuta de la diàfisi de la tíbia
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   S82.251 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.252 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.253 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
   S82.254 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.255 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.256 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.26 Fractura segmentària de la diàfisi de la tíbia
   S82.261 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.262 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.263 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
   S82.264 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.265 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.266 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, tíbia no especificada
  S82.29 Altres tipus de fractura de la diàfisi de la tíbia
   S82.291 Altres tipus de fractura de la diàfisi, tíbia dreta
   S82.292 Altres tipus de fractura de la diàfisi, tíbia esquerra
   S82.299 Altres tipus de fractura de la diàfisi, tíbia no especificada
 S82.3 Fractura de l'extrem inferior de la tíbia

  

Exclou 1: fractura bimal·leolar de cama (S82.84-)
fractura de Maisonneuve (S82.86-)
fractura del mal·lèol intern únicament (S82.5-)
fractura del piló de la porció distal de la tíbia (S82.87-)
fractures trimal·leolars de cama (S82.85-)

  S82.30 Fractura no especificada de l'extrem inferior de la tíbia
   S82.301 Fractura no especificada de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S82.302 Fractura no especificada de l'extrem inferior, tíbia esquerra
   S82.309 Fractura no especificada de l'extrem inferior, tíbia no especificada
  S82.31 Fractura de rebava de l'extrem inferior de la tíbia

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S82.31

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S82.311 Fractura de rebava de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S82.312 Fractura de rebava de l'extrem inferior, tíbia esquerra
   S82.319 Fractura de rebava de l'extrem inferior, tíbia no especificada
  S82.39 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior de la tíbia
   S82.391 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S82.392 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, tíbia esquerra
   S82.399 Altres tipus de fractura de l'extrem inferior, tíbia no especificada
 S82.4 Fractura de la diàfisi del peroné
  Exclou 2: fractura del mal·lèol extern únicament (S82.6-)
  S82.40 Fractura no especificada de la diàfisi del peroné
   S82.401 Fractura no especificada de la diàfisi, peroné dret
   S82.402 Fractura no especificada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.409 Fractura no especificada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.42 Fractura transversal de la diàfisi del peroné
   S82.421 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, peroné dret
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   S82.422 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.423 Fractura transversal desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
   S82.424 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.425 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.426 Fractura transversal no desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.43 Fractura obliqua de la diàfisi del peroné
   S82.431 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.432 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.433 Fractura obliqua desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
   S82.434 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.435 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.436 Fractura obliqua no desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.44 Fractura espiroide de la diàfisi del peroné
   S82.441 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.442 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.443 Fractura espiroide desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
   S82.444 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.445 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.446 Fractura espiroide no desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.45 Fractura comminuta de la diàfisi del peroné
   S82.451 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.452 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.453 Fractura comminuta desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
   S82.454 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.455 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.456 Fractura comminuta no desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.46 Fractura segmentària de la diàfisi del peroné
   S82.461 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.462 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.463 Fractura segmentària desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
   S82.464 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, peroné dret
   S82.465 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.466 Fractura segmentària no desplaçada de la diàfisi, peroné no especificat
  S82.49 Altres tipus de fractura de la diàfisi del peroné
   S82.491 Altres tipus de fractura de la diàfisi, peroné dret
   S82.492 Altres tipus de fractura de la diàfisi, peroné esquerre
   S82.499 Altres tipus de fractura de la diàfisi, peroné no especificat
 S82.5 Fractura del mal·lèol intern

  
Exclou 1: fractura del piló de la porció distal de la tíbia (S82.87-)

tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia (S89.13-)
tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia (S89.14-)

  S82.51 Fractura desplaçada del mal·lèol intern, tíbia dreta
  S82.52 Fractura desplaçada del mal·lèol intern, tíbia esquerra
  S82.53 Fractura desplaçada del mal·lèol intern, tíbia no especificada
  S82.54 Fractura no desplaçada del mal·lèol intern, tíbia dreta
  S82.55 Fractura no desplaçada del mal·lèol intern, tíbia esquerra
  S82.56 Fractura no desplaçada del mal·lèol intern, tíbia no especificada
 S82.6 Fractura del mal·lèol extern
  Exclou 1: fractura del piló de la porció distal de la tíbia (S82.87-)
  S82.61 Fractura desplaçada del mal·lèol extern, peroné dret
  S82.62 Fractura desplaçada del mal·lèol extern, peroné esquerre
  S82.63 Fractura desplaçada del mal·lèol extern, peroné no especificat
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  S82.64 Fractura no desplaçada del mal·lèol extern, peroné dret
  S82.65 Fractura no desplaçada del mal·lèol extern, peroné esquerre
  S82.66 Fractura no desplaçada del mal·lèol extern, peroné no especificat
 S82.8 Altres tipus de fractura de cama
  S82.81 Fractura de rebava de l'extrem superior del peroné

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S82.81

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S82.811 Fractura de rebava de l'extrem superior, peroné dret
   S82.812 Fractura de rebava de l'extrem superior, peroné esquerre
   S82.819 Fractura de rebava de l'extrem superior, peroné no especificat
  S82.82 Fractura de rebava de l'extrem inferior del peroné

   Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria
S82.82

   A - assistència inicial per fractura tancada

   D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

   G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

   K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

   P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

   S - seqüela

   S82.821 Fractura de rebava de l'extrem inferior, peroné dret
   S82.822 Fractura de rebava de l'extrem inferior, peroné esquerre
   S82.829 Fractura de rebava de l'extrem inferior, peroné no especificat
  S82.83 Altres tipus de fractura dels extrems superior i inferior del peroné
   S82.831 Altres tipus de fractura dels extrems superior i inferior, peroné dret
   S82.832 Altres tipus de fractura dels extrems superior i inferior, peroné esquerre

   S82.839 Altres tipus de fractura dels extrems superior i inferior, peroné no
especificat

  S82.84 Fractura bimal·leolar de cama
   S82.841 Fractura bimal·leolar desplaçada, cama dreta
   S82.842 Fractura bimal·leolar desplaçada, cama esquerra
   S82.843 Fractura bimal·leolar desplaçada, cama no especificada
   S82.844 Fractura bimal·leolar no desplaçada, cama dreta
   S82.845 Fractura bimal·leolar no desplaçada, cama esquerra
   S82.846 Fractura bimal·leolar no desplaçada, cama no especificada
  S82.85 Fractura trimal·leolar de cama
   S82.851 Fractura trimal·leolar desplaçada, cama dreta
   S82.852 Fractura trimal·leolar desplaçada, cama esquerra
   S82.853 Fractura trimal·leolar desplaçada, cama no especificada
   S82.854 Fractura trimal·leolar no desplaçada, cama dreta
   S82.855 Fractura trimal·leolar no desplaçada, cama esquerra
   S82.856 Fractura trimal·leolar no desplaçada, cama no especificada
  S82.86 Fractura de Maisonneuve
   S82.861 Fractura de Maisonneuve desplaçada, cama dreta
   S82.862 Fractura de Maisonneuve desplaçada, cama esquerra
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   S82.863 Fractura de Maisonneuve desplaçada, cama no especificada
   S82.864 Fractura de Maisonneuve no desplaçada, cama dreta
   S82.865 Fractura de Maisonneuve no desplaçada, cama esquerra
   S82.866 Fractura de Maisonneuve no desplaçada, cama no especificada
  S82.87 Fractura del piló tibial
   S82.871 Fractura desplaçada, piló tibial dret
   S82.872 Fractura desplaçada, piló tibial esquerre
   S82.873 Fractura desplaçada, piló tibial no especificat
   S82.874 Fractura no desplaçada, piló tibial dret
   S82.875 Fractura no desplaçada, piló tibial esquerre
   S82.876 Fractura no desplaçada, piló tibial no especificat
  S82.89 Altres tipus de fractura de cama
   Fractura de turmell NE
   S82.891 Altres tipus de fractura, cama dreta
   S82.892 Altres tipus de fractura, cama esquerra
   S82.899 Altres tipus de fractura, cama no especificada
 S82.9 Fractura no especificada de cama
  S82.90 Fractura no especificada, cama no especificada
  S82.91 Fractura no especificada, cama dreta
  S82.92 Fractura no especificada, cama esquerra
S83 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments del genoll

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament del genoll
esquinç de cartílag, articulació o lligament del genoll
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del genoll
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del genoll
laceració de cartílag, articulació o lligament del genoll
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del genoll
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del genoll

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 

Exclou 2: desarranjament de ròtula (M22.0-M22.3)
desarranjament intern de genoll (M23.-)
distensió de múscul, fàscia i tendó de la cama (S86.-)
lesió del lligament rotular (tendó) (S76.1-)
luxació antiga de genoll (M24.36)
luxació patològica de genoll (M24.36)
luxació recidivant de genoll (M22.0)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S83

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S83.0 Subluxació i luxació de ròtula
  S83.00 Subluxació i luxació no especificades de ròtula
   S83.001 Subluxació no especificada, ròtula dreta
   S83.002 Subluxació no especificada, ròtula esquerra
   S83.003 Subluxació no especificada, ròtula no especificada
   S83.004 Luxació no especificada, ròtula dreta
   S83.005 Luxació no especificada, ròtula esquerra
   S83.006 Luxació no especificada, ròtula no especificada
  S83.01 Subluxació i luxació externes de ròtula
   S83.011 Subluxació externa, ròtula dreta
   S83.012 Subluxació externa, ròtula esquerra
   S83.013 Subluxació externa, ròtula no especificada
   S83.014 Luxació externa, ròtula dreta
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   S83.015 Luxació externa, ròtula esquerra
   S83.016 Luxació externa, ròtula no especificada
  S83.09 Altres tipus de subluxació i luxació de ròtula
   S83.091 Altres tipus de subluxació, ròtula dreta
   S83.092 Altres tipus de subluxació, ròtula esquerra
   S83.093 Altres tipus de subluxació, ròtula no especificada
   S83.094 Altres tipus de luxació, ròtula dreta
   S83.095 Altres tipus de luxació, ròtula esquerra
   S83.096 Altres tipus de luxació, ròtula no especificada
 S83.1 Subluxació i luxació de genoll
  Exclou 2: inestabilitat de pròtesi de genoll (T84.022, T84.023)
  S83.10 Subluxació i luxació no especificades de genoll
   S83.101 Subluxació no especificada, genoll dret
   S83.102 Subluxació no especificada, genoll esquerre
   S83.103 Subluxació no especificada, genoll no especificat
   S83.104 Luxació no especificada, genoll dret
   S83.105 Luxació no especificada, genoll esquerre
   S83.106 Luxació no especificada, genoll no especificat
  S83.11 Subluxació i luxació anteriors de l'extrem proximal de la tíbia
   Subluxació i luxació posteriors de l'extrem distal del fèmur
   S83.111 Subluxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.112 Subluxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre

   S83.113 Subluxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no
especificat

   S83.114 Luxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.115 Luxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre
   S83.116 Luxació anterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no especificat
  S83.12 Subluxació i luxació posteriors de l'extrem proximal de la tíbia
   Luxació anterior de l'extrem distal del fèmur
   S83.121 Subluxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.122 Subluxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre

   S83.123 Subluxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no
especificat

   S83.124 Luxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.125 Luxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre
   S83.126 Luxació posterior de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no especificat
  S83.13 Subluxació i luxació internes de l'extrem proximal de la tíbia
   S83.131 Subluxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.132 Subluxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre
   S83.133 Subluxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no especificat
   S83.134 Luxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.135 Luxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre
   S83.136 Luxació interna de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no especificat
  S83.14 Subluxació i luxació externes de l'extrem proximal de la tíbia
   S83.141 Subluxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.142 Subluxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre

   S83.143 Subluxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no
especificat

   S83.144 Luxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll dret
   S83.145 Luxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll esquerre
   S83.146 Luxació externa de l'extrem proximal de la tíbia, genoll no especificat
  S83.19 Altres tipus de subluxació i luxació de genoll
   S83.191 Altres tipus de subluxació, genoll dret
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   S83.192 Altres tipus de subluxació, genoll esquerre
   S83.193 Altres tipus de subluxació, genoll no especificat
   S83.194 Altres tipus de luxació, genoll dret
   S83.195 Altres tipus de luxació, genoll esquerre
   S83.196 Altres tipus de luxació, genoll no especificat
 S83.2 Esquinçament de menisc, lesió actual
  Exclou 1: esquinçament antic en nansa de galleda (M23.2)
  S83.20 Esquinçament de menisc no especificat, lesió actual
   Esquinçament del menisc del genoll NE

   S83.200 Esquinçament en nansa de galleda de menisc no especificat, lesió
actual, genoll dret

   S83.201 Esquinçament en nansa de galleda de menisc no especificat, lesió
actual, genoll esquerre

   S83.202 Esquinçament en nansa de galleda de menisc no especificat, lesió
actual, genoll no especificat

   S83.203 Altres tipus d'esquinçament de menisc no especificat, lesió actual,
genoll dret

   S83.204 Altres tipus d'esquinçament de menisc no especificat, lesió actual,
genoll esquerre

   S83.205 Altres tipus d'esquinçament de menisc no especificat, lesió actual,
genoll no especificat

   S83.206 Esquinçament no especificat de menisc no especificat, lesió actual,
genoll dret

   S83.207 Esquinçament no especificat de menisc no especificat, lesió actual,
genoll esquerre

   S83.209 Esquinçament no especificat de menisc no especificat, lesió actual,
genoll no especificat

  S83.21 Esquinçament en nansa de galleda del menisc intern, lesió actual

   S83.211 Esquinçament en nansa de galleda del menisc intern, lesió actual,
genoll dret

   S83.212 Esquinçament en nansa de galleda del menisc intern, lesió actual,
genoll esquerre

   S83.219 Esquinçament en nansa de galleda del menisc intern, lesió actual,
genoll no especificat

  S83.22 Esquinçament perifèric del menisc intern, lesió actual
   S83.221 Esquinçament perifèric del menisc intern, lesió actual, genoll dret
   S83.222 Esquinçament perifèric del menisc intern, lesió actual, genoll esquerre

   S83.229 Esquinçament perifèric del menisc intern, lesió actual, genoll no
especificat

  S83.23 Esquinçament complex del menisc intern, lesió actual
   S83.231 Esquinçament complex del menisc intern, lesió actual, genoll dret
   S83.232 Esquinçament complex del menisc intern, lesió actual, genoll esquerre

   S83.239 Esquinçament complex del menisc intern, lesió actual, genoll no
especificat

  S83.24 Altres tipus d'esquinçament del menisc intern, lesió actual
   S83.241 Altres tipus d'esquinçament del menisc intern, lesió actual, genoll dret

   S83.242 Altres tipus d'esquinçament del menisc intern, lesió actual, genoll
esquerre

   S83.249 Altres tipus d'esquinçament del menisc intern, lesió actual, genoll no
especificat

  S83.25 Esquinçament en nansa de galleda del menisc extern, lesió actual

   S83.251 Esquinçament en nansa de galleda del menisc extern, lesió actual,
genoll dret

   S83.252 Esquinçament en nansa de galleda del menisc extern, lesió actual,
genoll esquerre
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   S83.259 Esquinçament en nansa de galleda del menisc extern, lesió actual,
genoll no especificat

  S83.26 Esquinçament perifèric del menisc extern, lesió actual
   S83.261 Esquinçament perifèric del menisc extern, lesió actual, genoll dret
   S83.262 Esquinçament perifèric del menisc extern, lesió actual, genoll esquerre

   S83.269 Esquinçament perifèric del menisc extern, lesió actual, genoll no
especificat

  S83.27 Esquinçament complex del menisc extern, lesió actual
   S83.271 Esquinçament complex del menisc extern, lesió actual, genoll dret
   S83.272 Esquinçament complex del menisc extern, lesió actual, genoll esquerre

   S83.279 Esquinçament complex del menisc extern, lesió actual, genoll no
especificat

  S83.28 Altres tipus d'esquinçament del menisc extern, lesió actual
   S83.281 Altres tipus d'esquinçament del menisc extern, lesió actual, genoll dret

   S83.282 Altres tipus d'esquinçament del menisc extern, lesió actual, genoll
esquerre

   S83.289 Altres tipus d'esquinçament del menisc extern, lesió actual, genoll no
especificat

 S83.3 Esquinçament actual del cartílag articular del genoll
  S83.30 Esquinçament actual del cartílag articular, genoll no especificat
  S83.31 Esquinçament actual del cartílag articular, genoll dret
  S83.32 Esquinçament actual del cartílag articular, genoll esquerre
 S83.4 Esquinç del lligament lateral del genoll
  S83.40 Esquinç de lligament lateral no especificat del genoll
   S83.401 Esquinç de lligament lateral no especificat, genoll dret
   S83.402 Esquinç de lligament lateral no especificat, genoll esquerre
   S83.409 Esquinç de lligament lateral no especificat, genoll no especificat
  S83.41 Esquinç del lligament lateral intern del genoll
   
   S83.411 Esquinç del lligament lateral intern, genoll dret
   S83.412 Esquinç del lligament lateral intern, genoll esquerre
   S83.419 Esquinç del lligament lateral intern, genoll no especificat
  S83.42 Esquinç del lligament lateral extern del genoll
   
   S83.421 Esquinç del lligament lateral extern, genoll dret
   S83.422 Esquinç del lligament lateral extern, genoll esquerre
   S83.429 Esquinç del lligament lateral extern, genoll no especificat
 S83.5 Esquinç del lligament encreuat del genoll
  S83.50 Esquinç de lligament encreuat no especificat del genoll
   S83.501 Esquinç de lligament encreuat no especificat, genoll dret
   S83.502 Esquinç de lligament encreuat no especificat, genoll esquerre
   S83.509 Esquinç de lligament encreuat no especificat, genoll no especificat
  S83.51 Esquinç del lligament encreuat anterior del genoll
   S83.511 Esquinç del lligament encreuat anterior, genoll dret
   S83.512 Esquinç del lligament encreuat anterior, genoll esquerre
   S83.519 Esquinç del lligament encreuat anterior, genoll no especificat
  S83.52 Esquinç del lligament encreuat posterior del genoll
   S83.521 Esquinç del lligament encreuat posterior, genoll dret
   S83.522 Esquinç del lligament encreuat posterior, genoll esquerre
   S83.529 Esquinç del lligament encreuat posterior, genoll no especificat
 S83.6 Esquinç de l'articulació i el lligament tibioperoneals superiors
  S83.60 Esquinç de l'articulació i el lligament tibioperoneals superiors, genoll no especificat
  S83.61 Esquinç de l'articulació i el lligament tibioperoneals superiors, genoll dret
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  S83.62 Esquinç de l'articulació i el lligament tibioperoneals superiors, genoll esquerre
 S83.8 Esquinç d'altres parts especificades del genoll
  S83.8X Esquinç d'altres parts especificades del genoll
   S83.8X1 Esquinç d'altres parts especificades, genoll dret
   S83.8X2 Esquinç d'altres parts especificades, genoll esquerre
   S83.8X9 Esquinç d'altres parts especificades, genoll no especificat
 S83.9 Esquinç de localització no especificada del genoll
  S83.90 Esquinç de localització no especificada, genoll no especificat
  S83.91 Esquinç de localització no especificada, genoll dret
  S83.92 Esquinç de localització no especificada, genoll esquerre
S84 Lesió de nervis a nivell de la cama

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S81.-)

 Exclou 2: lesió de nervis a nivell del turmell i el peu (S94.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S84

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S84.0 Lesió de nervi tibial a nivell de la cama
  S84.00 Lesió de nervi tibial a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada
  S84.01 Lesió de nervi tibial a nivell de la cama, extremitat inferior dreta
  S84.02 Lesió de nervi tibial a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra
 S84.1 Lesió de nervi peroneal a nivell de la cama
  S84.10 Lesió de nervi peroneal a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada
  S84.11 Lesió de nervi peroneal a nivell de la cama, extremitat inferior dreta
  S84.12 Lesió de nervi peroneal a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra
 S84.2 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de la cama
  S84.20 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada
  S84.21 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de la cama, extremitat inferior dreta
  S84.22 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra
 S84.8 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama
  S84.80 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama
   S84.801 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama, extremitat inferior dreta
   S84.802 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S84.809 Lesió d'altres nervis a nivell de la cama, extremitat inferior no
especificada

 S84.9 Lesió de nervi no especificat a nivell de la cama
  S84.90 Lesió de nervi no especificat a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada
  S84.91 Lesió de nervi no especificat a nivell de la cama, extremitat inferior dreta
  S84.92 Lesió de nervi no especificat a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra
S85 Lesió de vasos sanguinis a nivell de la cama

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S81.-)

 Exclou 2: lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu (S95.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S85

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S85.0 Lesió d'artèria poplítia
  S85.00 Lesió no especificada d'artèria poplítia
   S85.001 Lesió no especificada d'artèria poplítia, extremitat inferior dreta
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   S85.002 Lesió no especificada d'artèria poplítia, extremitat inferior esquerra

   S85.009 Lesió no especificada d'artèria poplítia, extremitat inferior no
especificada

  S85.01 Laceració d'artèria poplítia
   S85.011 Laceració d'artèria poplítia, extremitat inferior dreta
   S85.012 Laceració d'artèria poplítia, extremitat inferior esquerra
   S85.019 Laceració d'artèria poplítia, extremitat inferior no especificada
  S85.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria poplítia

   S85.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria poplítia, extremitat inferior
dreta

   S85.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria poplítia, extremitat inferior
esquerra

   S85.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria poplítia, extremitat inferior no
especificada

 S85.1 Lesió d'artèria tibial
  S85.10 Lesió no especificada d'artèria tibial no especificada
   Lesió d'artèria tibial NE

   S85.101 Lesió no especificada d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior
dreta

   S85.102 Lesió no especificada d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior
esquerra

   S85.109 Lesió no especificada d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior
no especificada

  S85.11 Laceració d'artèria tibial no especificada
   S85.111 Laceració d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior dreta
   S85.112 Laceració d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior esquerra

   S85.119 Laceració d'artèria tibial no especificada, extremitat inferior no
especificada

  S85.12 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial no especificada

   S85.121 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial no especificada,
extremitat inferior dreta

   S85.122 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial no especificada,
extremitat inferior esquerra

   S85.129 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial no especificada,
extremitat inferior no especificada

  S85.13 Lesió no especificada d'artèria tibial anterior
   S85.131 Lesió no especificada d'artèria tibial anterior, extremitat inferior dreta

   S85.132 Lesió no especificada d'artèria tibial anterior, extremitat inferior
esquerra

   S85.139 Lesió no especificada d'artèria tibial anterior, extremitat inferior no
especificada

  S85.14 Laceració d'artèria tibial anterior
   S85.141 Laceració d'artèria tibial anterior, extremitat inferior dreta
   S85.142 Laceració d'artèria tibial anterior, extremitat inferior esquerra
   S85.149 Laceració d'artèria tibial anterior, extremitat inferior no especificada
  S85.15 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial anterior

   S85.151 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial anterior, extremitat
inferior dreta

   S85.152 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial anterior, extremitat
inferior esquerra

   S85.159 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial anterior, extremitat
inferior no especificada

  S85.16 Lesió no especificada d'artèria tibial posterior
   S85.161 Lesió no especificada d'artèria tibial posterior, extremitat inferior dreta

   S85.162 Lesió no especificada d'artèria tibial posterior, extremitat inferior
esquerra
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   S85.169 Lesió no especificada d'artèria tibial posterior, extremitat inferior no
especificada

  S85.17 Laceració d'artèria tibial posterior
   S85.171 Laceració d'artèria tibial posterior, extremitat inferior dreta
   S85.172 Laceració d'artèria tibial posterior, extremitat inferior esquerra
   S85.179 Laceració d'artèria tibial posterior, extremitat inferior no especificada
  S85.18 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial posterior

   S85.181 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial posterior, extremitat
inferior dreta

   S85.182 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial posterior, extremitat
inferior esquerra

   S85.189 Altres tipus especificats de lesió d'artèria tibial posterior, extremitat
inferior no especificada

 S85.2 Lesió d'artèria peroneal
  S85.20 Lesió no especificada d'artèria peroneal
   S85.201 Lesió no especificada d'artèria peroneal, extremitat inferior dreta
   S85.202 Lesió no especificada d'artèria peroneal, extremitat inferior esquerra

   S85.209 Lesió no especificada d'artèria peroneal, extremitat inferior no
especificada

  S85.21 Laceració d'artèria peroneal
   S85.211 Laceració d'artèria peroneal, extremitat inferior dreta
   S85.212 Laceració d'artèria peroneal, extremitat inferior esquerra
   S85.219 Laceració d'artèria peroneal, extremitat inferior no especificada
  S85.29 Altres tipus especificats de lesió d'artèria peroneal

   S85.291 Altres tipus especificats de lesió d'artèria peroneal, extremitat inferior
dreta

   S85.292 Altres tipus especificats de lesió d'artèria peroneal, extremitat inferior
esquerra

   S85.299 Altres tipus especificats de lesió d'artèria peroneal, extremitat inferior
no especificada

 S85.3 Lesió de vena safena interna a nivell de la cama

  Lesió de vena safena interna NE
Lesió de vena safena NE

  S85.30 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell de la cama

   S85.301 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S85.302 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S85.309 Lesió no especificada de vena safena interna a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S85.31 Laceració de vena safena interna a nivell de la cama

   S85.311 Laceració de vena safena interna a nivell de la cama, extremitat inferior
dreta

   S85.312 Laceració de vena safena interna a nivell de la cama, extremitat inferior
esquerra

   S85.319 Laceració de vena safena interna a nivell de la cama, extremitat inferior
no especificada

  S85.39 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell de la cama

   S85.391 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S85.392 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S85.399 Altres tipus especificats de lesió de vena safena interna a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

 S85.4 Lesió de vena safena externa a nivell de la cama
  S85.40 Lesió no especificada de vena safena externa a nivell de la cama
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   S85.401 Lesió no especificada de vena safena externa a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S85.402 Lesió no especificada de vena safena externa a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S85.409 Lesió no especificada de vena safena externa a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S85.41 Laceració de vena safena externa a nivell de la cama

   S85.411 Laceració de vena safena externa a nivell de la cama, extremitat inferior
dreta

   S85.412 Laceració de vena safena externa a nivell de la cama, extremitat inferior
esquerra

   S85.419 Laceració de vena safena externa a nivell de la cama, extremitat inferior
no especificada

  S85.49 Altres tipus especificats de lesió de vena safena externa a nivell de la cama

   S85.491 Altres tipus especificats de lesió de vena safena externa a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S85.492 Altres tipus especificats de lesió de vena safena externa a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S85.499 Altres tipus especificats de lesió de vena safena externa a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

 S85.5 Lesió de vena poplítia
  S85.50 Lesió no especificada de vena poplítia
   S85.501 Lesió no especificada de vena poplítia, extremitat inferior dreta
   S85.502 Lesió no especificada de vena poplítia, extremitat inferior esquerra

   S85.509 Lesió no especificada de vena poplítia, extremitat inferior no
especificada

  S85.51 Laceració de vena poplítia
   S85.511 Laceració de vena poplítia, extremitat inferior dreta
   S85.512 Laceració de vena poplítia, extremitat inferior esquerra
   S85.519 Laceració de vena poplítia, extremitat inferior no especificada
  S85.59 Altres tipus especificats de lesió de vena poplítia

   S85.591 Altres tipus especificats de lesió de vena poplítia, extremitat inferior
dreta

   S85.592 Altres tipus especificats de lesió de vena poplítia, extremitat inferior
esquerra

   S85.599 Altres tipus especificats de lesió de vena poplítia, extremitat inferior no
especificada

 S85.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama
  S85.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama

   S85.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S85.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S85.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S85.81 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama

   S85.811 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama, extremitat
inferior dreta

   S85.812 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama, extremitat
inferior esquerra

   S85.819 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama, extremitat
inferior no especificada

  S85.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la cama

   S85.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S85.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra
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   S85.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

 S85.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell de la cama
  S85.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de la cama

   S85.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S85.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S85.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S85.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de la cama

   S85.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de la cama, extremitat
inferior dreta

   S85.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de la cama, extremitat
inferior esquerra

   S85.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell de la cama, extremitat
inferior no especificada

  S85.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell de la cama

   S85.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de la cama, extremitat inferior dreta

   S85.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de la cama, extremitat inferior esquerra

   S85.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
de la cama, extremitat inferior no especificada

S86 Lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell de la cama

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S81.-)

 
Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments del genoll (S83.-)

lesió de múscul, fàscia i tendó a nivell del turmell (S96.-)
lesió del lligament rotular (tendó) (S76.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S86

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S86.0 Lesió de tendó d'Aquil·les
  S86.00 Lesió no especificada de tendó d'Aquil·les
   S86.001 Lesió no especificada, tendó d'Aquil·les dret
   S86.002 Lesió no especificada, tendó d'Aquil·les esquerre
   S86.009 Lesió no especificada, tendó d'Aquil·les no especificat
  S86.01 Distensió de tendó d'Aquil·les
   S86.011 Distensió, tendó d'Aquil·les dret
   S86.012 Distensió, tendó d'Aquil·les esquerre
   S86.019 Distensió, tendó d'Aquil·les no especificat
  S86.02 Laceració de tendó d'Aquil·les
   S86.021 Laceració, tendó d'Aquil·les dret
   S86.022 Laceració, tendó d'Aquil·les esquerre
   S86.029 Laceració, tendó d'Aquil·les no especificat
  S86.09 Altres tipus especificats de lesió de tendó d'Aquil·les
   S86.091 Altres tipus especificats de lesió, tendó d'Aquil·les dret
   S86.092 Altres tipus especificats de lesió, tendó d'Aquil·les esquerre
   S86.099 Altres tipus especificats de lesió, tendó d'Aquil·les no especificat
 S86.1 Lesió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a nivell de la cama

  S86.10 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama
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   S86.101 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.102 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.109 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

  S86.11 Distensió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a nivell de la cama

   S86.111 Distensió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.112 Distensió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.119 Distensió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

  S86.12 Laceració d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a nivell de la
cama

   S86.121 Laceració d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.122 Laceració d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.129 Laceració d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

  S86.19 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons del grup muscular posterior a nivell
de la cama

   S86.191 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.192 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.199 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons del grup muscular
posterior a nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

 S86.2 Lesió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la cama

  S86.20 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama

   S86.201 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.202 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.209 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

  S86.21 Distensió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la cama

   S86.211 Distensió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.212 Distensió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.219 Distensió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S86.22 Laceració de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la cama

   S86.221 Laceració de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.222 Laceració de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.229 Laceració de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S86.29 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular anterior a nivell de la
cama

   S86.291 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.292 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra
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   S86.299 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular anterior a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

 S86.3 Lesió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la cama

  S86.30 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama

   S86.301 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.302 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.309 Lesió no especificada de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

  S86.31 Distensió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la cama

   S86.311 Distensió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.312 Distensió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.319 Distensió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S86.32 Laceració de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la cama

   S86.321 Laceració de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.322 Laceració de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.329 Laceració de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S86.39 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a nivell de la
cama

   S86.391 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior dreta

   S86.392 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior esquerra

   S86.399 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del grup muscular peroneal a
nivell de la cama, extremitat inferior no especificada

 S86.8 Lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama
  S86.80 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons a nivell de la cama

   S86.801 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S86.802 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S86.809 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S86.81 Distensió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama

   S86.811 Distensió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior dreta

   S86.812 Distensió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior esquerra

   S86.819 Distensió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior no especificada

  S86.82 Laceració d'altres músculs i tendons a nivell de la cama

   S86.821 Laceració d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior dreta

   S86.822 Laceració d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior esquerra

   S86.829 Laceració d'altres músculs i tendons a nivell de la cama, extremitat
inferior no especificada

  S86.89 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama

   S86.891 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta
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   S86.892 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S86.899 Altres tipus de lesió d'altres músculs i tendons a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

 S86.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama
  S86.90 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama

   S86.901 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.902 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.909 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

  S86.91 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama

   S86.911 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S86.912 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S86.919 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S86.92 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama

   S86.921 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior dreta

   S86.922 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior esquerra

   S86.929 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama,
extremitat inferior no especificada

  S86.99 Altres tipus de lesió de múscul i tendó no especificats a nivell de la cama

   S86.991 Altres tipus de lesió de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior dreta

   S86.992 Altres tipus de lesió de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior esquerra

   S86.999 Altres tipus de lesió de múscul i tendó no especificats a nivell de la
cama, extremitat inferior no especificada

S87 Lesió per esclafament de cama

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

 Exclou 2: lesió per esclafament de turmell i peu (S97.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S87

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S87.0 Lesió per esclafament de genoll
  S87.00 Lesió per esclafament, genoll no especificat
  S87.01 Lesió per esclafament, genoll dret
  S87.02 Lesió per esclafament, genoll esquerre
 S87.8 Lesió per esclafament de cama
  S87.80 Lesió per esclafament, cama no especificada
  S87.81 Lesió per esclafament, cama dreta
  S87.82 Lesió per esclafament, cama esquerra
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S88 Amputació traumàtica de cama
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Exclou 1: amputació traumàtica de turmell i peu (S98.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S88

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S88.0 Amputació traumàtica a nivell del genoll
  S88.01 Amputació traumàtica completa a nivell del genoll
   S88.011 Amputació traumàtica completa a nivell del genoll, cama dreta
   S88.012 Amputació traumàtica completa a nivell del genoll, cama esquerra

   S88.019 Amputació traumàtica completa a nivell del genoll, cama no
especificada

  S88.02 Amputació traumàtica parcial a nivell del genoll
   S88.021 Amputació traumàtica parcial a nivell del genoll, cama dreta
   S88.022 Amputació traumàtica parcial a nivell del genoll, cama esquerra
   S88.029 Amputació traumàtica parcial a nivell del genoll, cama no especificada
 S88.1 Amputació traumàtica entre el genoll i el turmell
  S88.11 Amputació traumàtica completa entre el genoll i el turmell
   S88.111 Amputació traumàtica completa entre el genoll i el turmell, cama dreta

   S88.112 Amputació traumàtica completa entre el genoll i el turmell, cama
esquerra

   S88.119 Amputació traumàtica completa entre el genoll i el turmell, cama no
especificada

  S88.12 Amputació traumàtica parcial entre el genoll i el turmell
   S88.121 Amputació traumàtica parcial entre el genoll i el turmell, cama dreta
   S88.122 Amputació traumàtica parcial entre el genoll i el turmell, cama esquerra

   S88.129 Amputació traumàtica parcial entre el genoll i el turmell, cama no
especificada

 S88.9 Amputació traumàtica de cama a nivell no especificat
  S88.91 Amputació traumàtica completa de cama a nivell no especificat
   S88.911 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, cama dreta
   S88.912 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, cama esquerra

   S88.919 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, cama no
especificada

  S88.92 Amputació traumàtica parcial de cama a nivell no especificat
   S88.921 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, cama dreta
   S88.922 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, cama esquerra

   S88.929 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, cama no
especificada

S89 Altres lesions i lesions no especificades de cama
 Nota: Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Exclou 2: altres lesions i lesions no especificades de turmell i peu (S99.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S89.0, S89.1, S89.2 i S89.3

 A - assistència inicial per fractura tancada

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S89.0 Fractura fisial de l'extrem superior de la tíbia
  S89.00 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior de la tíbia
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   S89.001 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, tíbia dreta
   S89.002 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, tíbia esquerra

   S89.009 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, tíbia no
especificada

  S89.01 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior de la tíbia
   S89.011 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia dreta

   S89.012 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia
esquerra

   S89.019 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia no
especificada

  S89.02 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior de la tíbia
   S89.021 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia dreta

   S89.022 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia
esquerra

   S89.029 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia no
especificada

  S89.03 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior de la tíbia
   S89.031 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia dreta

   S89.032 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia
esquerra

   S89.039 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia no
especificada

  S89.04 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior de la tíbia
   S89.041 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia dreta

   S89.042 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia
esquerra

   S89.049 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem superior, tíbia no
especificada

  S89.09 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior de la tíbia
   S89.091 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, tíbia dreta
   S89.092 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, tíbia esquerra
   S89.099 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, tíbia no especificada
 S89.1 Fractura fisial de l'extrem inferior de la tíbia
  S89.10 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior de la tíbia
   S89.101 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S89.102 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, tíbia esquerra
   S89.109 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, tíbia no especificada
  S89.11 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia
   S89.111 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S89.112 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia esquerra

   S89.119 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia no
especificada

  S89.12 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia
   S89.121 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S89.122 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia esquerra

   S89.129 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia no
especificada

  S89.13 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia
   Exclou 1: fractura del mal·lèol intern (adult) (S82.5-)
   S89.131 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S89.132 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia esquerra

   S89.139 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia no
especificada

  S89.14 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior de la tíbia
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   Exclou 1: fractura del mal·lèol intern (adult) (S82.5-)
   S89.141 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia dreta

   S89.142 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia
esquerra

   S89.149 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de l'extrem inferior, tíbia no
especificada

  S89.19 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior de la tíbia
   S89.191 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, tíbia dreta
   S89.192 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, tíbia esquerra
   S89.199 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, tíbia no especificada
 S89.2 Fractura fisial de l'extrem superior del peroné
  S89.20 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior del peroné
   S89.201 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, peroné dret
   S89.202 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, peroné esquerre

   S89.209 Fractura fisial no especificada de l'extrem superior, peroné no
especificat

  S89.21 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior del peroné
   S89.211 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné dret

   S89.212 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné
esquerre

   S89.219 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné no
especificat

  S89.22 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior del peroné
   S89.221 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné dret

   S89.222 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné
esquerre

   S89.229 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem superior, peroné no
especificat

  S89.29 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior del peroné
   S89.291 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, peroné dret
   S89.292 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, peroné esquerre
   S89.299 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem superior, peroné no especificat
 S89.3 Fractura fisial de l'extrem inferior del peroné
  S89.30 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior del peroné
   S89.301 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, peroné dret
   S89.302 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, peroné esquerre

   S89.309 Fractura fisial no especificada de l'extrem inferior, peroné no
especificat

  S89.31 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior del peroné
   S89.311 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné dret

   S89.312 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné
esquerre

   S89.319 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné no
especificat

  S89.32 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior del peroné
   S89.321 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné dret

   S89.322 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné
esquerre

   S89.329 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de l'extrem inferior, peroné no
especificat

  S89.39 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior del peroné
   S89.391 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, peroné dret
   S89.392 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, peroné esquerre
   S89.399 Altres tipus de fractura fisial de l'extrem inferior, peroné no especificat
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 S89.8 Altres tipus especificats de lesió de cama
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S89.8

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S89.80 Altres tipus especificats de lesió, cama no especificada
  S89.81 Altres tipus especificats de lesió, cama dreta
  S89.82 Altres tipus especificats de lesió, cama esquerra
 S89.9 Lesió no especificada de cama
  Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S89.9

  A - assistència inicial

  D - assistència successiva

  S - seqüela

  S89.90 Lesió no especificada, cama no especificada
  S89.91 Lesió no especificada, cama dreta
  S89.92 Lesió no especificada, cama esquerra
Lesions de turmell i peu (S90-S99)
Exclou 2: congelació (T33-T34)

cremades i corrosions (T20-T32)
fractura de turmell i mal·lèol (S82.-)
picada d'insecte verinós (T63.4)

S90 Lesió superficial de turmell, peu i dits del peu
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S90

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S90.0 Contusió de turmell
  S90.00 Contusió, turmell no especificat
  S90.01 Contusió, turmell dret
  S90.02 Contusió, turmell esquerre
 S90.1 Contusió de dit del peu sense dany a l'ungla
  S90.11 Contusió del dit gros del peu sense dany a l'ungla
   S90.111 Contusió, dit gros del peu dret, sense dany a l'ungla
   S90.112 Contusió, dit gros del peu esquerre, sense dany a l'ungla
   S90.119 Contusió, dit gros de peu no especificat, sense dany a l'ungla
  S90.12 Contusió de dit menor del peu sense dany a l'ungla
   S90.121 Contusió, dit menor del peu dret, sense dany a l'ungla
   S90.122 Contusió, dit menor del peu esquerre, sense dany a l'ungla
   S90.129 Contusió, dit menor de peu no especificat, sense dany a l'ungla
    Contusió de dit del peu NE
 S90.2 Contusió de dit del peu amb dany a l'ungla
  S90.21 Contusió del dit gros del peu amb dany a l'ungla
   S90.211 Contusió, dit gros del peu dret, amb dany a l'ungla
   S90.212 Contusió, dit gros del peu esquerre, amb dany a l'ungla
   S90.219 Contusió, dit gros de peu no especificat, amb dany a l'ungla
  S90.22 Contusió de dit menor del peu amb dany a l'ungla
   S90.221 Contusió, dit menor del peu dret, amb dany a l'ungla
   S90.222 Contusió, dit menor del peu esquerre, amb dany a l'ungla
   S90.229 Contusió, dit menor de peu no especificat, amb dany a l'ungla
 S90.3 Contusió de peu
  Exclou 2: contusió de dits del peu (S90.1-, S90.2-)
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  S90.30 Contusió, peu no especificat
   Contusió de peu NE
  S90.31 Contusió, peu dret
  S90.32 Contusió, peu esquerre
 S90.4 Altres tipus de lesió superficial de dit del peu
  S90.41 Abrasió de dit del peu
   S90.411 Abrasió, dit gros del peu dret
   S90.412 Abrasió, dit gros del peu esquerre
   S90.413 Abrasió, dit gros de peu no especificat
   S90.414 Abrasió, dit menor del peu dret
   S90.415 Abrasió, dit menor del peu esquerre
   S90.416 Abrasió, dit menor de peu no especificat
  S90.42 Butllofa (no tèrmica) al dit del peu
   S90.421 Butllofa (no tèrmica), dit gros del peu dret
   S90.422 Butllofa (no tèrmica), dit gros del peu esquerre
   S90.423 Butllofa (no tèrmica), dit gros de peu no especificat
   S90.424 Butllofa (no tèrmica), dit menor del peu dret
   S90.425 Butllofa (no tèrmica), dit menor del peu esquerre
   S90.426 Butllofa (no tèrmica), dit menor de peu no especificat
  S90.44 Constricció externa de dit del peu
   Síndrome del torniquet capil·lar de dit del peu
   S90.441 Constricció externa, dit gros del peu dret
   S90.442 Constricció externa, dit gros del peu esquerre
   S90.443 Constricció externa, dit gros de peu no especificat
   S90.444 Constricció externa, dit menor del peu dret
   S90.445 Constricció externa, dit menor del peu esquerre
   S90.446 Constricció externa, dit menor de peu no especificat
  S90.45 Cos estrany superficial al dit del peu
   Estella al dit del peu
   S90.451 Cos estrany superficial, dit gros del peu dret
   S90.452 Cos estrany superficial, dit gros del peu esquerre
   S90.453 Cos estrany superficial, dit gros de peu no especificat
   S90.454 Cos estrany superficial, dit menor del peu dret
   S90.455 Cos estrany superficial, dit menor del peu esquerre
   S90.456 Cos estrany superficial, dit menor de peu no especificat
  S90.46 Picada d'insecte (no verinós) al dit del peu
   S90.461 Picada d'insecte (no verinós), dit gros del peu dret
   S90.462 Picada d'insecte (no verinós), dit gros del peu esquerre
   S90.463 Picada d'insecte (no verinós), dit gros de peu no especificat
   S90.464 Picada d'insecte (no verinós), dit menor del peu dret
   S90.465 Picada d'insecte (no verinós), dit menor del peu esquerre
   S90.466 Picada d'insecte (no verinós), dit menor de peu no especificat
  S90.47 Altres tipus de picada i mossegada superficials al dit del peu
   Exclou 1: mossegada oberta al dit del peu (S91.15-, S91.25-)
   S90.471 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit gros del peu dret

   S90.472 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit gros del peu
esquerre

   S90.473 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit gros de peu no
especificat

   S90.474 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit menor del peu dret

   S90.475 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit menor del peu
esquerre
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   S90.476 Altres tipus de picada i mossegada superficials, dit menor de peu no
especificat

 S90.5 Altres tipus de lesió superficial de turmell
  S90.51 Abrasió de turmell
   S90.511 Abrasió, turmell dret
   S90.512 Abrasió, turmell esquerre
   S90.519 Abrasió, turmell no especificat
  S90.52 Butllofa (no tèrmica) al turmell
   S90.521 Butllofa (no tèrmica), turmell dret
   S90.522 Butllofa (no tèrmica), turmell esquerre
   S90.529 Butllofa (no tèrmica), turmell no especificat
  S90.54 Constricció externa de turmell
   S90.541 Constricció externa, turmell dret
   S90.542 Constricció externa, turmell esquerre
   S90.549 Constricció externa, turmell no especificat
  S90.55 Cos estrany superficial al turmell
   Estella al turmell
   S90.551 Cos estrany superficial, turmell dret
   S90.552 Cos estrany superficial, turmell esquerre
   S90.559 Cos estrany superficial, turmell no especificat
  S90.56 Picada d'insecte (no verinós) al turmell
   S90.561 Picada d'insecte (no verinós), turmell dret
   S90.562 Picada d'insecte (no verinós), turmell esquerre
   S90.569 Picada d'insecte (no verinós), turmell no especificat
  S90.57 Altres tipus de picada i mossegada superficials al turmell
   Exclou 1: mossegada oberta al turmell (S91.05-)
   S90.571 Altres tipus de picada i mossegada superficials, turmell dret
   S90.572 Altres tipus de picada i mossegada superficials, turmell esquerre
   S90.579 Altres tipus de picada i mossegada superficials, turmell no especificat
 S90.8 Altres tipus de lesió superficial de peu
  S90.81 Abrasió de peu
   S90.811 Abrasió, peu dret
   S90.812 Abrasió, peu esquerre
   S90.819 Abrasió, peu no especificat
  S90.82 Butllofa (no tèrmica) al peu
   S90.821 Butllofa (no tèrmica), peu dret
   S90.822 Butllofa (no tèrmica), peu esquerre
   S90.829 Butllofa (no tèrmica), peu no especificat
  S90.84 Constricció externa de peu
   S90.841 Constricció externa, peu dret
   S90.842 Constricció externa, peu esquerre
   S90.849 Constricció externa, peu no especificat
  S90.85 Cos estrany superficial al peu
   Estella al peu
   S90.851 Cos estrany superficial, peu dret
   S90.852 Cos estrany superficial, peu esquerre
   S90.859 Cos estrany superficial, peu no especificat
  S90.86 Picada d'insecte (no verinós) al peu
   S90.861 Picada d'insecte (no verinós), peu dret
   S90.862 Picada d'insecte (no verinós), peu esquerre
   S90.869 Picada d'insecte (no verinós), peu no especificat
  S90.87 Altres tipus de picada i mossegada superficials al peu
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   Exclou 1: mossegada oberta al peu (S91.35-)
   S90.871 Altres tipus de picada i mossegada superficials, peu dret
   S90.872 Altres tipus de picada i mossegada superficials, peu esquerre
   S90.879 Altres tipus de picada i mossegada superficials, peu no especificat
 S90.9 Lesió superficial no especificada de turmell, peu i dit del peu
  S90.91 Lesió superficial no especificada de turmell
   S90.911 Lesió superficial no especificada, turmell dret
   S90.912 Lesió superficial no especificada, turmell esquerre
   S90.919 Lesió superficial no especificada, turmell no especificat
  S90.92 Lesió superficial no especificada de peu
   S90.921 Lesió superficial no especificada, peu dret
   S90.922 Lesió superficial no especificada, peu esquerre
   S90.929 Lesió superficial no especificada, peu no especificat
  S90.93 Lesió superficial no especificada de dits del peu
   S90.931 Lesió superficial no especificada, dit gros del peu dret
   S90.932 Lesió superficial no especificada, dit gros del peu esquerre
   S90.933 Lesió superficial no especificada, dit gros de peu no especificat
   S90.934 Lesió superficial no especificada, dit menor del peu dret
   S90.935 Lesió superficial no especificada, dit menor del peu esquerre
   S90.936 Lesió superficial no especificada, dit menor de peu no especificat
S91 Ferida oberta al turmell, el peu i els dits del peu

 Codifiqueu
també:

qualsevol infecció de ferida associada

 Exclou 1: amputació traumàtica de turmell i peu (S98.-)
fractura oberta de turmell, peu i dits del peu (S92.- amb setè caràcter B)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S91

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S91.0 Ferida oberta al turmell
  S91.00 Ferida oberta no especificada al turmell
   S91.001 Ferida oberta no especificada, turmell dret
   S91.002 Ferida oberta no especificada, turmell esquerre
   S91.009 Ferida oberta no especificada, turmell no especificat
  S91.01 Laceració de turmell sense cos estrany
   S91.011 Laceració sense cos estrany, turmell dret
   S91.012 Laceració sense cos estrany, turmell esquerre
   S91.019 Laceració sense cos estrany, turmell no especificat
  S91.02 Laceració de turmell amb cos estrany
   S91.021 Laceració amb cos estrany, turmell dret
   S91.022 Laceració amb cos estrany, turmell esquerre
   S91.029 Laceració amb cos estrany, turmell no especificat
  S91.03 Ferida punxant al turmell sense cos estrany
   S91.031 Ferida punxant sense cos estrany, turmell dret
   S91.032 Ferida punxant sense cos estrany, turmell esquerre
   S91.039 Ferida punxant sense cos estrany, turmell no especificat
  S91.04 Ferida punxant al turmell amb cos estrany
   S91.041 Ferida punxant amb cos estrany, turmell dret
   S91.042 Ferida punxant amb cos estrany, turmell esquerre
   S91.049 Ferida punxant amb cos estrany, turmell no especificat
  S91.05 Mossegada oberta al turmell
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   Exclou 1: picada i mossegada superficials al turmell (S90.56-, S90.57-)
   S91.051 Mossegada oberta, turmell dret
   S91.052 Mossegada oberta, turmell esquerre
   S91.059 Mossegada oberta, turmell no especificat
 S91.1 Ferida oberta al dit del peu sense dany a l'ungla
  S91.10 Ferida oberta no especificada al dit del peu sense dany a l'ungla

   S91.101 Ferida oberta no especificada, dit gros del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.102 Ferida oberta no especificada, dit gros del peu esquerre, sense dany a
l'ungla

   S91.103 Ferida oberta no especificada, dit gros de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.104 Ferida oberta no especificada, dit menor del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.105 Ferida oberta no especificada, dit menor del peu esquerre, sense dany
a l'ungla

   S91.106 Ferida oberta no especificada, dit menor de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.109 Ferida oberta no especificada, dit no especificat del peu, sense dany a
l'ungla

  S91.11 Laceració de dit del peu sense cos estrany sense dany a l'ungla

   S91.111 Laceració sense cos estrany, dit gros del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.112 Laceració sense cos estrany, dit gros del peu esquerre, sense dany a
l'ungla

   S91.113 Laceració sense cos estrany, dit gros de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.114 Laceració sense cos estrany, dit menor del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.115 Laceració sense cos estrany, dit menor del peu esquerre, sense dany a
l'ungla

   S91.116 Laceració sense cos estrany, dit menor de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.119 Laceració sense cos estrany, dit no especificat del peu, sense dany a
l'ungla

  S91.12 Laceració de dit del peu amb cos estrany sense dany a l'ungla
   S91.121 Laceració amb cos estrany, dit gros del peu dret, sense dany a l'ungla

   S91.122 Laceració amb cos estrany, dit gros del peu esquerre, sense dany a
l'ungla

   S91.123 Laceració amb cos estrany, dit gros de peu no especificat, sense dany
a l'ungla

   S91.124 Laceració amb cos estrany, dit menor del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.125 Laceració amb cos estrany, dit menor del peu esquerre, sense dany a
l'ungla

   S91.126 Laceració amb cos estrany, dit menor de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.129 Laceració amb cos estrany, dit no especificat del peu, sense dany a
l'ungla

  S91.13 Ferida punxant al dit del peu sense cos estrany sense dany a l'ungla

   S91.131 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.132 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros del peu esquerre, sense
dany a l'ungla

   S91.133 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros de peu no especificat,
sense dany a l'ungla
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   S91.134 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.135 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor del peu esquerre, sense
dany a l'ungla

   S91.136 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor de peu no especificat,
sense dany a l'ungla

   S91.139 Ferida punxant sense cos estrany, dit no especificat del peu, sense
dany a l'ungla

  S91.14 Ferida punxant al dit del peu amb cos estrany sense dany a l'ungla

   S91.141 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.142 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros del peu esquerre, sense dany
a l'ungla

   S91.143 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros de peu no especificat, sense
dany a l'ungla

   S91.144 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor del peu dret, sense dany a
l'ungla

   S91.145 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor del peu esquerre, sense
dany a l'ungla

   S91.146 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor de peu no especificat,
sense dany a l'ungla

   S91.149 Ferida punxant amb cos estrany, dit no especificat del peu, sense dany
a l'ungla

  S91.15 Mossegada oberta al dit del peu sense dany a l'ungla
   Mossegada al dit del peu NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al dit del peu (S90.46-, S90.47-)
   S91.151 Mossegada oberta, dit gros del peu dret, sense dany a l'ungla
   S91.152 Mossegada oberta, dit gros del peu esquerre, sense dany a l'ungla
   S91.153 Mossegada oberta, dit gros de peu no especificat, sense dany a l'ungla
   S91.154 Mossegada oberta, dit menor del peu dret, sense dany a l'ungla
   S91.155 Mossegada oberta, dit menor del peu esquerre, sense dany a l'ungla

   S91.156 Mossegada oberta, dit menor de peu no especificat, sense dany a
l'ungla

   S91.159 Mossegada oberta, dit no especificat del peu, sense dany a l'ungla
 S91.2 Ferida oberta al dit del peu amb dany a l'ungla
  S91.20 Ferida oberta no especificada al dit del peu amb dany a l'ungla
   S91.201 Ferida oberta no especificada, dit gros del peu dret, amb dany a l'ungla

   S91.202 Ferida oberta no especificada, dit gros del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.203 Ferida oberta no especificada, dit gros de peu no especificat, amb dany
a l'ungla

   S91.204 Ferida oberta no especificada, dit menor del peu dret, amb dany a
l'ungla

   S91.205 Ferida oberta no especificada, dit menor del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.206 Ferida oberta no especificada, dit menor de peu no especificat, amb
dany a l'ungla

   S91.209 Ferida oberta no especificada, dit no especificat del peu, amb dany a
l'ungla

  S91.21 Laceració de dit del peu sense cos estrany amb dany a l'ungla
   S91.211 Laceració sense cos estrany, dit gros del peu dret, amb dany a l'ungla

   S91.212 Laceració sense cos estrany, dit gros del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.213 Laceració sense cos estrany, dit gros de peu no especificat, amb dany
a l'ungla

   S91.214 Laceració sense cos estrany, dit menor del peu dret, amb dany a
l'ungla
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   S91.215 Laceració sense cos estrany, dit menor del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.216 Laceració sense cos estrany, dit menor de peu no especificat, amb
dany a l'ungla

   S91.219 Laceració sense cos estrany, dit no especificat del peu, amb dany a
l'ungla

  S91.22 Laceració de dit del peu amb cos estrany amb dany a l'ungla
   S91.221 Laceració amb cos estrany, dit gros del peu dret, amb dany a l'ungla

   S91.222 Laceració amb cos estrany, dit gros del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.223 Laceració amb cos estrany, dit gros de peu no especificat, amb dany a
l'ungla

   S91.224 Laceració amb cos estrany, dit menor del peu dret, amb dany a l'ungla

   S91.225 Laceració amb cos estrany, dit menor del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.226 Laceració amb cos estrany, dit menor de peu no especificat, amb dany
a l'ungla

   S91.229 Laceració amb cos estrany, dit no especificat del peu, amb dany a
l'ungla

  S91.23 Ferida punxant al dit del peu sense cos estrany amb dany a l'ungla

   S91.231 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros del peu dret, amb dany a
l'ungla

   S91.232 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros del peu esquerre, amb dany
a l'ungla

   S91.233 Ferida punxant sense cos estrany, dit gros de peu no especificat, amb
dany a l'ungla

   S91.234 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor del peu dret, amb dany a
l'ungla

   S91.235 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor del peu esquerre, amb
dany a l'ungla

   S91.236 Ferida punxant sense cos estrany, dit menor de peu no especificat,
amb dany a l'ungla

   S91.239 Ferida punxant sense cos estrany, dit no especificat del peu, amb dany
a l'ungla

  S91.24 Ferida punxant al dit del peu amb cos estrany amb dany a l'ungla

   S91.241 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros del peu dret, amb dany a
l'ungla

   S91.242 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros del peu esquerre, amb dany a
l'ungla

   S91.243 Ferida punxant amb cos estrany, dit gros de peu no especificat, amb
dany a l'ungla

   S91.244 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor del peu dret, amb dany a
l'ungla

   S91.245 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor del peu esquerre, amb dany
a l'ungla

   S91.246 Ferida punxant amb cos estrany, dit menor de peu no especificat, amb
dany a l'ungla

   S91.249 Ferida punxant amb cos estrany, dit no especificat del peu, amb dany a
l'ungla

  S91.25 Mossegada oberta al dit del peu amb dany a l'ungla
   Mossegada al dit del peu amb dany a l'ungla NE

   Exclou 1: picada i mossegada superficials al dit del peu (S90.46-, S90.47-)
   S91.251 Mossegada oberta, dit gros del peu dret, amb dany a l'ungla
   S91.252 Mossegada oberta, dit gros del peu esquerre, amb dany a l'ungla
   S91.253 Mossegada oberta, dit gros de peu no especificat, amb dany a l'ungla
   S91.254 Mossegada oberta, dit menor del peu dret, amb dany a l'ungla
   S91.255 Mossegada oberta, dit menor del peu esquerre, amb dany a l'ungla
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   S91.256 Mossegada oberta, dit menor de peu no especificat, amb dany a l'ungla
   S91.259 Mossegada oberta, dit no especificat del peu, amb dany a l'ungla
 S91.3 Ferida oberta al peu
  S91.30 Ferida oberta no especificada al peu
   S91.301 Ferida oberta no especificada, peu dret
   S91.302 Ferida oberta no especificada, peu esquerre
   S91.309 Ferida oberta no especificada, peu no especificat
  S91.31 Laceració de peu sense cos estrany
   S91.311 Laceració sense cos estrany, peu dret
   S91.312 Laceració sense cos estrany, peu esquerre
   S91.319 Laceració sense cos estrany, peu no especificat
  S91.32 Laceració de peu amb cos estrany
   S91.321 Laceració amb cos estrany, peu dret
   S91.322 Laceració amb cos estrany, peu esquerre
   S91.329 Laceració amb cos estrany, peu no especificat
  S91.33 Ferida punxant al peu sense cos estrany
   S91.331 Ferida punxant sense cos estrany, peu dret
   S91.332 Ferida punxant sense cos estrany, peu esquerre
   S91.339 Ferida punxant sense cos estrany, peu no especificat
  S91.34 Ferida punxant al peu amb cos estrany
   S91.341 Ferida punxant amb cos estrany, peu dret
   S91.342 Ferida punxant amb cos estrany, peu esquerre
   S91.349 Ferida punxant amb cos estrany, peu no especificat
  S91.35 Mossegada oberta al peu
   Exclou 1: picada i mossegada superficials al peu (S90.86-, S90.87-)
   S91.351 Mossegada oberta, peu dret
   S91.352 Mossegada oberta, peu esquerre
   S91.359 Mossegada oberta, peu no especificat
S92 Fractura de peu i dit del peu, excepte turmell

 Nota: Codifiqueu com a desplaçada una fractura que no s'indica si és desplaçada o no desplaçada.
Codifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

 Exclou 1: amputació traumàtica de turmell i peu (S98.-)

 Exclou 2: fractura de mal·lèol (S82.-)
fractura de turmell (S82.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S92

 A - assistència inicial per fractura tancada

 B - assistència inicial per fractura oberta

 D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal

 G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada

 K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi

 P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa

 S - seqüela

 S92.0 Fractura de calcani

  Os del taló
Os calcis

  Exclou 2: fractura fisial de calcani (S99.0-)
  S92.00 Fractura no especificada de calcani
   S92.001 Fractura no especificada, calcani dret
   S92.002 Fractura no especificada, calcani esquerre
   S92.009 Fractura no especificada, calcani no especificat
  S92.01 Fractura del cos del calcani
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   S92.011 Fractura desplaçada, cos del calcani dret
   S92.012 Fractura desplaçada, cos del calcani esquerre
   S92.013 Fractura desplaçada, cos de calcani no especificat
   S92.014 Fractura no desplaçada, cos del calcani dret
   S92.015 Fractura no desplaçada, cos del calcani esquerre
   S92.016 Fractura no desplaçada, cos de calcani no especificat
  S92.02 Fractura de l'apòfisi anterior del calcani
   S92.021 Fractura desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani dret
   S92.022 Fractura desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani esquerre
   S92.023 Fractura desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani no especificat
   S92.024 Fractura no desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani dret
   S92.025 Fractura no desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani esquerre
   S92.026 Fractura no desplaçada de l'apòfisi anterior, calcani no especificat
  S92.03 Fractura per avulsió de la tuberositat del calcani
   S92.031 Fractura per avulsió desplaçada de la tuberositat, calcani dret
   S92.032 Fractura per avulsió desplaçada de la tuberositat, calcani esquerre

   S92.033 Fractura per avulsió desplaçada de la tuberositat, calcani no
especificat

   S92.034 Fractura per avulsió no desplaçada de la tuberositat, calcani dret
   S92.035 Fractura per avulsió no desplaçada de la tuberositat, calcani esquerre

   S92.036 Fractura per avulsió no desplaçada de la tuberositat, calcani no
especificat

  S92.04 Altres tipus de fractura de la tuberositat del calcani
   S92.041 Altres tipus de fractura desplaçada de la tuberositat, calcani dret
   S92.042 Altres tipus de fractura desplaçada de la tuberositat, calcani esquerre

   S92.043 Altres tipus de fractura desplaçada de la tuberositat, calcani no
especificat

   S92.044 Altres tipus de fractura no desplaçada de la tuberositat, calcani dret

   S92.045 Altres tipus de fractura no desplaçada de la tuberositat, calcani
esquerre

   S92.046 Altres tipus de fractura no desplaçada de la tuberositat, calcani no
especificat

  S92.05 Altres tipus de fractura extraarticular de calcani
   S92.051 Altres tipus de fractura extraarticular desplaçada, calcani dret
   S92.052 Altres tipus de fractura extraarticular desplaçada, calcani esquerre
   S92.053 Altres tipus de fractura extraarticular desplaçada, calcani no especificat
   S92.054 Altres tipus de fractura extraarticular no desplaçada, calcani dret
   S92.055 Altres tipus de fractura extraarticular no desplaçada, calcani esquerre

   S92.056 Altres tipus de fractura extraarticular no desplaçada, calcani no
especificat

  S92.06 Fractura intraarticular de calcani
   S92.061 Fractura intraarticular desplaçada, calcani dret
   S92.062 Fractura intraarticular desplaçada, calcani esquerre
   S92.063 Fractura intraarticular desplaçada, calcani no especificat
   S92.064 Fractura intraarticular no desplaçada, calcani dret
   S92.065 Fractura intraarticular no desplaçada, calcani esquerre
   S92.066 Fractura intraarticular no desplaçada, calcani no especificat
 S92.1 Fractura d'astràgal
  
  S92.10 Fractura no especificada d'astràgal
   S92.101 Fractura no especificada, astràgal dret
   S92.102 Fractura no especificada, astràgal esquerre
   S92.109 Fractura no especificada, astràgal no especificat
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  S92.11 Fractura del coll de l'astràgal
   S92.111 Fractura desplaçada, coll de l'astràgal dret
   S92.112 Fractura desplaçada, coll de l'astràgal esquerre
   S92.113 Fractura desplaçada, coll d'astràgal no especificat
   S92.114 Fractura no desplaçada, coll de l'astràgal dret
   S92.115 Fractura no desplaçada, coll de l'astràgal esquerre
   S92.116 Fractura no desplaçada, coll d'astràgal no especificat
  S92.12 Fractura del cos de l'astràgal
   S92.121 Fractura desplaçada, cos de l'astràgal dret
   S92.122 Fractura desplaçada, cos de l'astràgal esquerre
   S92.123 Fractura desplaçada, cos d'astràgal no especificat
   S92.124 Fractura no desplaçada, cos de l'astràgal dret
   S92.125 Fractura no desplaçada, cos de l'astràgal esquerre
   S92.126 Fractura no desplaçada, cos d'astràgal no especificat
  S92.13 Fractura de l'apòfisi posterior de l'astràgal
   S92.131 Fractura desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal dret
   S92.132 Fractura desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal esquerre
   S92.133 Fractura desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal no especificat
   S92.134 Fractura no desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal dret
   S92.135 Fractura no desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal esquerre
   S92.136 Fractura no desplaçada de l'apòfisi posterior, astràgal no especificat
  S92.14 Fractura de la cúpula de l'astràgal
   Exclou 1: osteocondritis dissecant (M93.2)
   S92.141 Fractura desplaçada de la cúpula, astràgal dret
   S92.142 Fractura desplaçada de la cúpula, astràgal esquerre
   S92.143 Fractura desplaçada de la cúpula, astràgal no especificat
   S92.144 Fractura no desplaçada de la cúpula, astràgal dret
   S92.145 Fractura no desplaçada de la cúpula, astràgal esquerre
   S92.146 Fractura no desplaçada de la cúpula, astràgal no especificat
  S92.15 Fractura per avulsió (fractura amb estella) d'astràgal
   S92.151 Fractura per avulsió (fractura amb estella) desplaçada, astràgal dret

   S92.152 Fractura per avulsió (fractura amb estella) desplaçada, astràgal
esquerre

   S92.153 Fractura per avulsió (fractura amb estella) desplaçada, astràgal no
especificat

   S92.154 Fractura per avulsió (fractura amb estella) no desplaçada, astràgal dret

   S92.155 Fractura per avulsió (fractura amb estella) no desplaçada, astràgal
esquerre

   S92.156 Fractura per avulsió (fractura amb estella) no desplaçada, astràgal no
especificat

  S92.19 Altres tipus de fractura d'astràgal
   S92.191 Altres tipus de fractura, astràgal dret
   S92.192 Altres tipus de fractura, astràgal esquerre
   S92.199 Altres tipus de fractura, astràgal no especificat
 S92.2 Fractura d'altres ossos tarsians i d'ossos tarsians no especificats
  S92.20 Fractura d'os tarsià no especificat
   S92.201 Fractura d'os tarsià no especificat, peu dret
   S92.202 Fractura d'os tarsià no especificat, peu esquerre
   S92.209 Fractura d'os tarsià no especificat, peu no especificat
  S92.21 Fractura de cuboide
   S92.211 Fractura desplaçada de cuboide, peu dret
   S92.212 Fractura desplaçada de cuboide, peu esquerre
   S92.213 Fractura desplaçada de cuboide, peu no especificat
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   S92.214 Fractura no desplaçada de cuboide, peu dret
   S92.215 Fractura no desplaçada de cuboide, peu esquerre
   S92.216 Fractura no desplaçada de cuboide, peu no especificat
  S92.22 Fractura d'os cuneïforme lateral
   S92.221 Fractura desplaçada, os cuneïforme lateral del peu dret
   S92.222 Fractura desplaçada, os cuneïforme lateral del peu esquerre
   S92.223 Fractura desplaçada, os cuneïforme lateral de peu no especificat
   S92.224 Fractura no desplaçada, os cuneïforme lateral del peu dret
   S92.225 Fractura no desplaçada, os cuneïforme lateral del peu esquerre
   S92.226 Fractura no desplaçada, os cuneïforme lateral de peu no especificat
  S92.23 Fractura d'os cuneïforme intermedi
   S92.231 Fractura desplaçada, os cuneïforme intermedi del peu dret
   S92.232 Fractura desplaçada, os cuneïforme intermedi del peu esquerre
   S92.233 Fractura desplaçada, os cuneïforme intermedi de peu no especificat
   S92.234 Fractura no desplaçada, os cuneïforme intermedi del peu dret
   S92.235 Fractura no desplaçada, os cuneïforme intermedi del peu esquerre
   S92.236 Fractura no desplaçada, os cuneïforme intermedi de peu no especificat
  S92.24 Fractura d'os cuneïforme medial
   S92.241 Fractura desplaçada, os cuneïforme medial del peu dret
   S92.242 Fractura desplaçada, os cuneïforme medial del peu esquerre
   S92.243 Fractura desplaçada, os cuneïforme medial de peu no especificat
   S92.244 Fractura no desplaçada, os cuneïforme medial del peu dret
   S92.245 Fractura no desplaçada, os cuneïforme medial del peu esquerre
   S92.246 Fractura no desplaçada, os cuneïforme medial de peu no especificat
  S92.25 Fractura de l'os escafoide [navicular] del peu
   S92.251 Fractura desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu dret
   S92.252 Fractura desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu esquerre
   S92.253 Fractura desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu no especificat
   S92.254 Fractura no desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu dret
   S92.255 Fractura no desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu esquerre

   S92.256 Fractura no desplaçada de l'os escafoide [navicular], peu no
especificat

 S92.3 Fractura de l'os metatarsià
  Exclou 2: fractura fisial d'os metatarsià (S99.1-)
  S92.30 Fractura d'os metatarsià no especificat
   S92.301 Fractura d'os metatarsià no especificat, peu dret
   S92.302 Fractura d'os metatarsià no especificat, peu esquerre
   S92.309 Fractura d'os metatarsià no especificat, peu no especificat
  S92.31 Fractura del primer os metatarsià
   S92.311 Fractura desplaçada del primer os metatarsià, peu dret
   S92.312 Fractura desplaçada del primer os metatarsià, peu esquerre
   S92.313 Fractura desplaçada del primer os metatarsià, peu no especificat
   S92.314 Fractura no desplaçada del primer os metatarsià, peu dret
   S92.315 Fractura no desplaçada del primer os metatarsià, peu esquerre
   S92.316 Fractura no desplaçada del primer os metatarsià, peu no especificat
  S92.32 Fractura del segon os metatarsià
   S92.321 Fractura desplaçada del segon os metatarsià, peu dret
   S92.322 Fractura desplaçada del segon os metatarsià, peu esquerre
   S92.323 Fractura desplaçada del segon os metatarsià, peu no especificat
   S92.324 Fractura no desplaçada del segon os metatarsià, peu dret
   S92.325 Fractura no desplaçada del segon os metatarsià, peu esquerre
   S92.326 Fractura no desplaçada del segon os metatarsià, peu no especificat
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  S92.33 Fractura del tercer os metatarsià
   S92.331 Fractura desplaçada del tercer os metatarsià, peu dret
   S92.332 Fractura desplaçada del tercer os metatarsià, peu esquerre
   S92.333 Fractura desplaçada del tercer os metatarsià, peu no especificat
   S92.334 Fractura no desplaçada del tercer os metatarsià, peu dret
   S92.335 Fractura no desplaçada del tercer os metatarsià, peu esquerre
   S92.336 Fractura no desplaçada del tercer os metatarsià, peu no especificat
  S92.34 Fractura del quart os metatarsià
   S92.341 Fractura desplaçada del quart os metatarsià, peu dret
   S92.342 Fractura desplaçada del quart os metatarsià, peu esquerre
   S92.343 Fractura desplaçada del quart os metatarsià, peu no especificat
   S92.344 Fractura no desplaçada del quart os metatarsià, peu dret
   S92.345 Fractura no desplaçada del quart os metatarsià, peu esquerre
   S92.346 Fractura no desplaçada del quart os metatarsià, peu no especificat
  S92.35 Fractura del cinquè os metatarsià
   S92.351 Fractura desplaçada del cinquè os metatarsià, peu dret
   S92.352 Fractura desplaçada del cinquè os metatarsià, peu esquerre
   S92.353 Fractura desplaçada del cinquè os metatarsià, peu no especificat
   S92.354 Fractura no desplaçada del cinquè os metatarsià, peu dret
   S92.355 Fractura no desplaçada del cinquè os metatarsià, peu esquerre
   S92.356 Fractura no desplaçada del cinquè os metatarsià, peu no especificat
 S92.4 Fractura del dit gros del peu
  Exclou 2: fractura fisial de falange de dit del peu (S99.2-)
  S92.40 Fractura no especificada del dit gros del peu
   S92.401 Fractura desplaçada no especificada, dit gros del peu dret
   S92.402 Fractura desplaçada no especificada, dit gros del peu esquerre
   S92.403 Fractura desplaçada no especificada, dit gros de peu no especificat
   S92.404 Fractura no desplaçada no especificada, dit gros del peu dret
   S92.405 Fractura no desplaçada no especificada, dit gros del peu esquerre
   S92.406 Fractura no desplaçada no especificada, dit gros de peu no especificat
  S92.41 Fractura de la falange proximal del dit gros del peu
   S92.411 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit gros del peu dret
   S92.412 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit gros del peu esquerre

   S92.413 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit gros de peu no
especificat

   S92.414 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit gros del peu dret

   S92.415 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit gros del peu
esquerre

   S92.416 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit gros de peu no
especificat

  S92.42 Fractura de la falange distal del dit gros del peu
   S92.421 Fractura desplaçada de la falange distal, dit gros del peu dret
   S92.422 Fractura desplaçada de la falange distal, dit gros del peu esquerre
   S92.423 Fractura desplaçada de la falange distal, dit gros de peu no especificat
   S92.424 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit gros del peu dret
   S92.425 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit gros del peu esquerre

   S92.426 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit gros de peu no
especificat

  S92.49 Altres tipus de fractura del dit gros del peu
   S92.491 Altres tipus de fractura, dit gros del peu dret
   S92.492 Altres tipus de fractura, dit gros del peu esquerre
   S92.499 Altres tipus de fractura, dit gros de peu no especificat
 S92.5 Fractura de dit menor del peu
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  Exclou 2: fractura fisial de falange de dit del peu (S99.2-)
  S92.50 Fractura no especificada de dit menor del peu
   S92.501 Fractura desplaçada no especificada, dit menor del peu dret
   S92.502 Fractura desplaçada no especificada, dit menor del peu esquerre
   S92.503 Fractura desplaçada no especificada, dit menor de peu no especificat
   S92.504 Fractura no desplaçada no especificada, dit menor del peu dret
   S92.505 Fractura no desplaçada no especificada, dit menor del peu esquerre

   S92.506 Fractura no desplaçada no especificada, dit menor de peu no
especificat

  S92.51 Fractura de la falange proximal del dit menor del peu
   S92.511 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit menor del peu dret
   S92.512 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit menor del peu esquerre

   S92.513 Fractura desplaçada de la falange proximal, dit menor de peu no
especificat

   S92.514 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit menor del peu dret

   S92.515 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit menor del peu
esquerre

   S92.516 Fractura no desplaçada de la falange proximal, dit menor de peu no
especificat

  S92.52 Fractura de la falange mitjana del dit menor del peu
   S92.521 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit menor del peu dret
   S92.522 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit menor del peu esquerre

   S92.523 Fractura desplaçada de la falange mitjana, dit menor de peu no
especificat

   S92.524 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit menor del peu dret

   S92.525 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit menor del peu
esquerre

   S92.526 Fractura no desplaçada de la falange mitjana, dit menor de peu no
especificat

  S92.53 Fractura de la falange distal del dit menor del peu
   S92.531 Fractura desplaçada de la falange distal, dit menor del peu dret
   S92.532 Fractura desplaçada de la falange distal, dit menor del peu esquerre

   S92.533 Fractura desplaçada de la falange distal, dit menor de peu no
especificat

   S92.534 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit menor del peu dret
   S92.535 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit menor del peu esquerre

   S92.536 Fractura no desplaçada de la falange distal, dit menor de peu no
especificat

  S92.59 Altres tipus de fractura de dit menor del peu
   S92.591 Altres tipus de fractura, dit menor del peu dret
   S92.592 Altres tipus de fractura, dit menor del peu esquerre
   S92.599 Altres tipus de fractura, dit menor de peu no especificat
 S92.8 Altres tipus de fractura de peu, excepte turmell
  S92.81 Altres tipus de fractura de peu
   Fractura sesamoide del peu
   S92.811 Altres tipus de fractura, peu dret
   S92.812 Altres tipus de fractura, peu esquerre
   S92.819 Altres tipus de fractura, peu no especificat
 S92.9 Fractura no especificada de peu i dit del peu
  S92.90 Fractura no especificada de peu
   S92.901 Fractura no especificada, peu dret
   S92.902 Fractura no especificada, peu esquerre
   S92.909 Fractura no especificada, peu no especificat
  S92.91 Fractura no especificada de dit del peu
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   S92.911 Fractura no especificada, dit del peu dret
   S92.912 Fractura no especificada, dit del peu esquerre
   S92.919 Fractura no especificada, dit de peu no especificat
S93 Luxació i esquinç d'articulacions i lligaments a nivell del turmell, el peu i el dit del peu

 

Inclou: avulsió d'articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
esquinç de cartílag, articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
esquinçament traumàtic d'articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
hemartrosi traumàtica d'articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
laceració de cartílag, articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
ruptura traumàtica d'articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu
subluxació traumàtica d'articulació o lligament del turmell, el peu i el dit del peu

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada

 Exclou 2: distensió de múscul i tendó del turmell i el peu (S96.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S93

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S93.0 Subluxació i luxació de l'articulació del turmell

  
Subluxació i luxació de peroné, extrem inferior
Subluxació i luxació d'astràgal
Subluxació i luxació de tíbia, extrem inferior

  S93.01 Subluxació de l'articulació, turmell dret
  S93.02 Subluxació de l'articulació, turmell esquerre
  S93.03 Subluxació de l'articulació, turmell no especificat
  S93.04 Luxació de l'articulació, turmell dret
  S93.05 Luxació de l'articulació, turmell esquerre
  S93.06 Luxació de l'articulació, turmell no especificat
 S93.1 Subluxació i luxació de dit del peu
  S93.10 Subluxació i luxació no especificades de dit del peu

   Luxació de dit del peu NE
Subluxació de dit del peu NE

   S93.101 Subluxació no especificada, dit del peu dret
   S93.102 Subluxació no especificada, dit del peu esquerre
   S93.103 Subluxació no especificada, dit de peu no especificat
   S93.104 Luxació no especificada, dit del peu dret
   S93.105 Luxació no especificada, dit del peu esquerre
   S93.106 Luxació no especificada, dit de peu no especificat
  S93.11 Luxació de l'articulació interfalàngica
   S93.111 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu dret
   S93.112 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu esquerre
   S93.113 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit gros de peu no especificat
   S93.114 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu dret
   S93.115 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu esquerre
   S93.116 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit menor de peu no especificat
   S93.119 Luxació de l'articulació interfalàngica, dit no especificat del peu
  S93.12 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica
   S93.121 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu dret
   S93.122 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu esquerre

   S93.123 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros de peu no
especificat

   S93.124 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu dret
   S93.125 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu esquerre
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   S93.126 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor de peu no
especificat

   S93.129 Luxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit no especificat del peu
  S93.13 Subluxació de l'articulació interfalàngica
   S93.131 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu dret
   S93.132 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu esquerre
   S93.133 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit gros de peu no especificat
   S93.134 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu dret
   S93.135 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu esquerre

   S93.136 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit menor de peu no
especificat

   S93.139 Subluxació de l'articulació interfalàngica, dit no especificat del peu
  S93.14 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica
   S93.141 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu dret

   S93.142 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu
esquerre

   S93.143 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros de peu no
especificat

   S93.144 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu dret

   S93.145 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu
esquerre

   S93.146 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor de peu no
especificat

   S93.149 Subluxació de l'articulació metatarsofalàngica, dit no especificat del
peu

 S93.3 Subluxació i luxació de peu
  Exclou 2: luxació de dit del peu (S93.1-)
  S93.30 Subluxació i luxació no especificades de peu

   Luxació de peu NE
Subluxació de peu NE

   S93.301 Subluxació no especificada, peu dret
   S93.302 Subluxació no especificada, peu esquerre
   S93.303 Subluxació no especificada, peu no especificat
   S93.304 Luxació no especificada, peu dret
   S93.305 Luxació no especificada, peu esquerre
   S93.306 Luxació no especificada, peu no especificat
  S93.31 Subluxació i luxació de l'articulació tarsiana
   S93.311 Subluxació de l'articulació tarsiana, peu dret
   S93.312 Subluxació de l'articulació tarsiana, peu esquerre
   S93.313 Subluxació de l'articulació tarsiana, peu no especificat
   S93.314 Luxació de l'articulació tarsiana, peu dret
   S93.315 Luxació de l'articulació tarsiana, peu esquerre
   S93.316 Luxació de l'articulació tarsiana, peu no especificat
  S93.32 Subluxació i luxació de l'articulació tarsometatarsiana
   S93.321 Subluxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu dret
   S93.322 Subluxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu esquerre
   S93.323 Subluxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu no especificat
   S93.324 Luxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu dret
   S93.325 Luxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu esquerre
   S93.326 Luxació de l'articulació tarsometatarsiana, peu no especificat
  S93.33 Altres tipus de subluxació i luxació de peu
   S93.331 Altres tipus de subluxació, peu dret
   S93.332 Altres tipus de subluxació, peu esquerre
   S93.333 Altres tipus de subluxació, peu no especificat
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   S93.334 Altres tipus de luxació, peu dret
   S93.335 Altres tipus de luxació, peu esquerre
   S93.336 Altres tipus de luxació, peu no especificat
 S93.4 Esquinç de turmell
  Exclou 2: lesió de tendó d'Aquil·les (S86.0-)
  S93.40 Esquinç de lligament no especificat del turmell

   Esquinç de turmell NE
Turmell esquinçat NE

   S93.401 Esquinç de lligament no especificat, turmell dret
   S93.402 Esquinç de lligament no especificat, turmell esquerre
   S93.409 Esquinç de lligament no especificat, turmell no especificat
  S93.41 Esquinç del lligament calcaneoperoneal
   S93.411 Esquinç del lligament calcaneoperoneal, turmell dret
   S93.412 Esquinç del lligament calcaneoperoneal, turmell esquerre
   S93.419 Esquinç del lligament calcaneoperoneal, turmell no especificat
  S93.42 Esquinç del lligament deltoide
   S93.421 Esquinç del lligament deltoide, turmell dret
   S93.422 Esquinç del lligament deltoide, turmell esquerre
   S93.429 Esquinç del lligament deltoide, turmell no especificat
  S93.43 Esquinç del lligament tibioperoneal
   S93.431 Esquinç del lligament tibioperoneal, turmell dret
   S93.432 Esquinç del lligament tibioperoneal, turmell esquerre
   S93.439 Esquinç del lligament tibioperoneal, turmell no especificat
  S93.49 Esquinç d'altres lligaments del turmell

   Esquinç del lligament lateral intern
Esquinç del lligament peroneoastragalí

   S93.491 Esquinç d'altres lligaments, turmell dret
   S93.492 Esquinç d'altres lligaments, turmell esquerre
   S93.499 Esquinç d'altres lligaments, turmell no especificat
 S93.5 Esquinç de dit del peu
  S93.50 Esquinç no especificat de dit del peu
   S93.501 Esquinç no especificat, dit del peu dret
   S93.502 Esquinç no especificat, dit del peu esquerre
   S93.503 Esquinç no especificat, dit de peu no especificat
   S93.504 Esquinç no especificat, dit menor del peu dret
   S93.505 Esquinç no especificat, dit menor del peu esquerre
   S93.506 Esquinç no especificat, dit menor de peu no especificat
   S93.509 Esquinç no especificat, dit no especificat del peu
  S93.51 Esquinç de l'articulació interfalàngica del dit del peu
   S93.511 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu dret
   S93.512 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit gros del peu esquerre
   S93.513 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit gros de peu no especificat
   S93.514 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu dret
   S93.515 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit menor del peu esquerre
   S93.516 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit menor de peu no especificat
   S93.519 Esquinç de l'articulació interfalàngica, dit no especificat del peu
  S93.52 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica del dit del peu
   S93.521 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu dret
   S93.522 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros del peu esquerre

   S93.523 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit gros de peu no
especificat

   S93.524 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu dret
   S93.525 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor del peu esquerre
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   S93.526 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit menor de peu no
especificat

   S93.529 Esquinç de l'articulació metatarsofalàngica, dit no especificat del peu
 S93.6 Esquinç de peu

  Exclou 2: esquinç de dit del peu (S93.5-)
esquinç de l'articulació metatarsofalàngica del dit del peu (S93.52-)

  S93.60 Esquinç no especificat de peu
   S93.601 Esquinç no especificat, peu dret
   S93.602 Esquinç no especificat, peu esquerre
   S93.609 Esquinç no especificat, peu no especificat
  S93.61 Esquinç del lligament tarsià del peu
   S93.611 Esquinç del lligament tarsià, peu dret
   S93.612 Esquinç del lligament tarsià, peu esquerre
   S93.619 Esquinç del lligament tarsià, peu no especificat
  S93.62 Esquinç del lligament tarsometatarsià del peu
   S93.621 Esquinç del lligament tarsometatarsià, peu dret
   S93.622 Esquinç del lligament tarsometatarsià, peu esquerre
   S93.629 Esquinç del lligament tarsometatarsià, peu no especificat
  S93.69 Altres tipus d'esquinç de peu
   S93.691 Altres tipus d'esquinç, peu dret
   S93.692 Altres tipus d'esquinç, peu esquerre
   S93.699 Altres tipus d'esquinç, peu no especificat
S94 Lesió de nervis a nivell del turmell i el peu

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S91.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S94

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S94.0 Lesió de nervi plantar extern
  S94.00 Lesió de nervi plantar extern, extremitat inferior no especificada
  S94.01 Lesió de nervi plantar extern, extremitat inferior dreta
  S94.02 Lesió de nervi plantar extern, extremitat inferior esquerra
 S94.1 Lesió de nervi plantar intern
  S94.10 Lesió de nervi plantar intern, extremitat inferior no especificada
  S94.11 Lesió de nervi plantar intern, extremitat inferior dreta
  S94.12 Lesió de nervi plantar intern, extremitat inferior esquerra
 S94.2 Lesió de nervi peroneal profund a nivell del turmell i el peu
  Lesió de branca externa terminal del nervi peroneal profund

  S94.20 Lesió de nervi peroneal profund a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior no
especificada

  S94.21 Lesió de nervi peroneal profund a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior dreta

  S94.22 Lesió de nervi peroneal profund a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior
esquerra

 S94.3 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del turmell i el peu

  S94.30 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior no
especificada

  S94.31 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior dreta
  S94.32 Lesió de nervi sensitiu cutani a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior esquerra
 S94.8 Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu
  S94.8X Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu
   S94.8X1 Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior dreta
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   S94.8X2 Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior
esquerra

   S94.8X9 Lesió d'altres nervis a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior no
especificada

 S94.9 Lesió de nervi no especificat a nivell del turmell i el peu

  S94.90 Lesió de nervi no especificat a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior no
especificada

  S94.91 Lesió de nervi no especificat a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior dreta
  S94.92 Lesió de nervi no especificat a nivell del turmell i el peu, extremitat inferior esquerra
S95 Lesió de vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S91.-)

 Exclou 2: lesió d'artèria i vena tibials posteriors (S85.1-, S85.8-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S95

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S95.0 Lesió d'artèria dorsal del peu
  S95.00 Lesió no especificada d'artèria dorsal del peu
   S95.001 Lesió no especificada d'artèria dorsal, peu dret
   S95.002 Lesió no especificada d'artèria dorsal, peu esquerre
   S95.009 Lesió no especificada d'artèria dorsal, peu no especificat
  S95.01 Laceració d'artèria dorsal del peu
   S95.011 Laceració d'artèria dorsal, peu dret
   S95.012 Laceració d'artèria dorsal, peu esquerre
   S95.019 Laceració d'artèria dorsal, peu no especificat
  S95.09 Altres tipus especificats de lesió d'artèria dorsal del peu
   S95.091 Altres tipus especificats de lesió d'artèria dorsal, peu dret
   S95.092 Altres tipus especificats de lesió d'artèria dorsal, peu esquerre
   S95.099 Altres tipus especificats de lesió d'artèria dorsal, peu no especificat
 S95.1 Lesió d'artèria plantar del peu
  S95.10 Lesió no especificada d'artèria plantar del peu
   S95.101 Lesió no especificada d'artèria plantar, peu dret
   S95.102 Lesió no especificada d'artèria plantar, peu esquerre
   S95.109 Lesió no especificada d'artèria plantar, peu no especificat
  S95.11 Laceració d'artèria plantar del peu
   S95.111 Laceració d'artèria plantar, peu dret
   S95.112 Laceració d'artèria plantar, peu esquerre
   S95.119 Laceració d'artèria plantar, peu no especificat
  S95.19 Altres tipus especificats de lesió d'artèria plantar del peu
   S95.191 Altres tipus especificats de lesió d'artèria plantar, peu dret
   S95.192 Altres tipus especificats de lesió d'artèria plantar, peu esquerre
   S95.199 Altres tipus especificats de lesió d'artèria plantar, peu no especificat
 S95.2 Lesió de vena dorsal del peu
  S95.20 Lesió no especificada de vena dorsal del peu
   S95.201 Lesió no especificada de vena dorsal, peu dret
   S95.202 Lesió no especificada de vena dorsal, peu esquerre
   S95.209 Lesió no especificada de vena dorsal, peu no especificat
  S95.21 Laceració de vena dorsal del peu
   S95.211 Laceració de vena dorsal, peu dret
   S95.212 Laceració de vena dorsal, peu esquerre
   S95.219 Laceració de vena dorsal, peu no especificat
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  S95.29 Altres tipus especificats de lesió de vena dorsal del peu
   S95.291 Altres tipus especificats de lesió de vena dorsal, peu dret
   S95.292 Altres tipus especificats de lesió de vena dorsal, peu esquerre
   S95.299 Altres tipus especificats de lesió de vena dorsal, peu no especificat
 S95.8 Lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu
  S95.80 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu

   S95.801 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el
peu, extremitat inferior dreta

   S95.802 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el
peu, extremitat inferior esquerra

   S95.809 Lesió no especificada d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el
peu, extremitat inferior no especificada

  S95.81 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu

   S95.811 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior dreta

   S95.812 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior esquerra

   S95.819 Laceració d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior no especificada

  S95.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del turmell i el peu

   S95.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
turmell i el peu, extremitat inferior dreta

   S95.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
turmell i el peu, extremitat inferior esquerra

   S95.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres vasos sanguinis a nivell del
turmell i el peu, extremitat inferior no especificada

 S95.9 Lesió de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu
  S95.90 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu

   S95.901 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del turmell
i el peu, extremitat inferior dreta

   S95.902 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del turmell
i el peu, extremitat inferior esquerra

   S95.909 Lesió no especificada de vas sanguini no especificat a nivell del turmell
i el peu, extremitat inferior no especificada

  S95.91 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu

   S95.911 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior dreta

   S95.912 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior esquerra

   S95.919 Laceració de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i el peu,
extremitat inferior no especificada

  S95.99 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell del turmell i
el peu

   S95.991 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del turmell i el peu, extremitat inferior dreta

   S95.992 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del turmell i el peu, extremitat inferior esquerra

   S95.999 Altres tipus especificats de lesió de vas sanguini no especificat a nivell
del turmell i el peu, extremitat inferior no especificada
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S96 Lesió de múscul i tendó a nivell del turmell i el peu

 Codifiqueu
també:

qualsevol ferida oberta associada (S91.-)

 Exclou 2: esquinç d'articulacions i lligaments del turmell i el peu (S93.-)
lesió de tendó d'Aquil·les (S86.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S96

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S96.0 Lesió de múscul i tendó del flexor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el peu

  S96.00 Lesió no especificada de múscul i tendó del flexor llarg del dit del peu a nivell del
turmell i el peu

   S96.001 Lesió no especificada de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu dret
a nivell del turmell i el peu

   S96.002 Lesió no especificada de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu
esquerre a nivell del turmell i el peu

   S96.009 Lesió no especificada de múscul i tendó del flexor llarg, dit de peu no
especificat a nivell del turmell i el peu

  S96.01 Distensió de múscul i tendó del flexor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el peu

   S96.011 Distensió de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu dret a nivell del
turmell i el peu

   S96.012 Distensió de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu esquerre a nivell
del turmell i el peu

   S96.019 Distensió de múscul i tendó del flexor llarg, dit de peu no especificat a
nivell del turmell i el peu

  S96.02 Laceració de múscul i tendó del flexor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el peu

   S96.021 Laceració de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu dret a nivell del
turmell i el peu

   S96.022 Laceració de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu esquerre a nivell
del turmell i el peu

   S96.029 Laceració de múscul i tendó del flexor llarg, dit de peu no especificat a
nivell del turmell i el peu

  S96.09 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del flexor llarg del dit del peu a nivell del
turmell i el peu

   S96.091 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu dret a
nivell del turmell i el peu

   S96.092 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del flexor llarg, dit del peu
esquerre a nivell del turmell i el peu

   S96.099 Altres tipus de lesió de múscul i tendó del flexor llarg, dit de peu no
especificat a nivell del turmell i el peu

 S96.1 Lesió de múscul i tendó de l'extensor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el peu

  S96.10 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'extensor llarg del dit del peu a nivell
del turmell i el peu

   S96.101 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu
dret a nivell del turmell i el peu

   S96.102 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu
esquerre a nivell del turmell i el peu

   S96.109 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit de peu
no especificat a nivell del turmell i el peu

  S96.11 Distensió de múscul i tendó de l'extensor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el
peu

   S96.111 Distensió de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu dret a nivell
del turmell i el peu

   S96.112 Distensió de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu esquerre a
nivell del turmell i el peu

   S96.119 Distensió de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit de peu no
especificat a nivell del turmell i el peu
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  S96.12 Laceració de múscul i tendó de l'extensor llarg del dit del peu a nivell del turmell i el
peu

   S96.121 Laceració de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu dret a nivell
del turmell i el peu

   S96.122 Laceració de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit del peu esquerre a
nivell del turmell i el peu

   S96.129 Laceració de múscul i tendó de l'extensor llarg, dit de peu no
especificat a nivell del turmell i el peu

  S96.19 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'extensor llarg del dit del peu
a nivell del turmell i el peu

   S96.191 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'extensor llarg,
dit del peu dret a nivell del turmell i el peu

   S96.192 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'extensor llarg,
dit del peu esquerre a nivell del turmell i el peu

   S96.199 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'extensor llarg,
dit de peu no especificat a nivell del turmell i el peu

 S96.2 Lesió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu
  S96.20 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu

   S96.201 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del
turmell i el peu drets

   S96.202 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del
turmell i el peu esquerres

   S96.209 Lesió no especificada de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell de
turmell i peu no especificats

  S96.21 Distensió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu

   S96.211 Distensió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu
drets

   S96.212 Distensió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu
esquerres

   S96.219 Distensió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell de turmell i peu no
especificats

  S96.22 Laceració de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu

   S96.221 Laceració de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu
drets

   S96.222 Laceració de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i el peu
esquerres

   S96.229 Laceració de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell de turmell i peu no
especificats

  S96.29 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell del turmell i
el peu

   S96.291 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell
del turmell i el peu drets

   S96.292 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell
del turmell i el peu esquerres

   S96.299 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó de l'intrínsec a nivell
de turmell i peu no especificats

 S96.8 Lesió d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el peu

  S96.80 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el
peu

   S96.801 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons especificats a nivell
del turmell i el peu drets

   S96.802 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons especificats a nivell
del turmell i el peu esquerres

   S96.809 Lesió no especificada d'altres músculs i tendons especificats a nivell
de turmell i peu no especificats

  S96.81 Distensió d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el peu

   S96.811 Distensió d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el
peu drets
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   S96.812 Distensió d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el
peu esquerres

   S96.819 Distensió d'altres músculs i tendons especificats a nivell de turmell i
peu no especificats

  S96.82 Laceració d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el peu

   S96.821 Laceració d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el
peu drets

   S96.822 Laceració d'altres músculs i tendons especificats a nivell del turmell i el
peu esquerres

   S96.829 Laceració d'altres músculs i tendons especificats a nivell de turmell i
peu no especificats

  S96.89 Altres tipus especificats de lesió d'altres músculs i tendons especificats a nivell del
turmell i el peu

   S96.891 Altres tipus especificats de lesió d'altres músculs i tendons
especificats a nivell del turmell i el peu drets

   S96.892 Altres tipus especificats de lesió d'altres músculs i tendons
especificats a nivell del turmell i el peu esquerres

   S96.899 Altres tipus especificats de lesió d'altres músculs i tendons
especificats a nivell de turmell i peu no especificats

 S96.9 Lesió de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu
  S96.90 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu

   S96.901 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell del
turmell i el peu drets

   S96.902 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell del
turmell i el peu esquerres

   S96.909 Lesió no especificada de múscul i tendó no especificats a nivell de
turmell i peu no especificats

  S96.91 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu

   S96.911 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu
drets

   S96.912 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu
esquerres

   S96.919 Distensió de múscul i tendó no especificats a nivell de turmell i peu no
especificats

  S96.92 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu

   S96.921 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu
drets

   S96.922 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell del turmell i el peu
esquerres

   S96.929 Laceració de múscul i tendó no especificats a nivell de turmell i peu no
especificats

  S96.99 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó no especificats a nivell del
turmell i el peu

   S96.991 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó no especificats a
nivell del turmell i el peu drets

   S96.992 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó no especificats a
nivell del turmell i el peu esquerres

   S96.999 Altres tipus especificats de lesió de múscul i tendó no especificats a
nivell de turmell i peu no especificats

S97 Lesió per esclafament de turmell i peu

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a lesions associades

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S97

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 S97.0 Lesió per esclafament de turmell
  S97.00 Lesió per esclafament, turmell no especificat
  S97.01 Lesió per esclafament, turmell dret
  S97.02 Lesió per esclafament, turmell esquerre
 S97.1 Lesió per esclafament de dit del peu
  S97.10 Lesió per esclafament de dit no especificat del peu
   S97.101 Lesió per esclafament, dit no especificat del peu dret
   S97.102 Lesió per esclafament, dit no especificat del peu esquerre
   S97.109 Lesió per esclafament, dit no especificat de peu no especificat
    Lesió per esclafament de dit del peu NE
  S97.11 Lesió per esclafament del dit gros del peu
   S97.111 Lesió per esclafament, dit gros del peu dret
   S97.112 Lesió per esclafament, dit gros del peu esquerre
   S97.119 Lesió per esclafament, dit gros de peu no especificat
  S97.12 Lesió per esclafament de dit menor del peu
   S97.121 Lesió per esclafament, dit menor del peu dret
   S97.122 Lesió per esclafament, dit menor del peu esquerre
   S97.129 Lesió per esclafament, dit menor de peu no especificat
 S97.8 Lesió per esclafament de peu
  S97.80 Lesió per esclafament, peu no especificat
   Lesió per esclafament de peu NE
  S97.81 Lesió per esclafament, peu dret
  S97.82 Lesió per esclafament, peu esquerre
S98 Amputació traumàtica de turmell i peu
 Codifiqueu com a completa una amputació que no s'indica si és parcial o completa
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S98

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S98.0 Amputació traumàtica de peu a nivell del turmell
  S98.01 Amputació traumàtica completa de peu a nivell del turmell
   S98.011 Amputació traumàtica completa a nivell del turmell, peu dret
   S98.012 Amputació traumàtica completa a nivell del turmell, peu esquerre
   S98.019 Amputació traumàtica completa a nivell del turmell, peu no especificat
  S98.02 Amputació traumàtica parcial de peu a nivell del turmell
   S98.021 Amputació traumàtica parcial a nivell del turmell, peu dret
   S98.022 Amputació traumàtica parcial a nivell del turmell, peu esquerre
   S98.029 Amputació traumàtica parcial a nivell del turmell, peu no especificat
 S98.1 Amputació traumàtica d'un dit del peu
  S98.11 Amputació traumàtica completa del dit gros del peu
   S98.111 Amputació traumàtica completa, dit gros del peu dret
   S98.112 Amputació traumàtica completa, dit gros del peu esquerre
   S98.119 Amputació traumàtica completa, dit gros de peu no especificat
  S98.12 Amputació traumàtica parcial del dit gros del peu
   S98.121 Amputació traumàtica parcial, dit gros del peu dret
   S98.122 Amputació traumàtica parcial, dit gros del peu esquerre
   S98.129 Amputació traumàtica parcial, dit gros de peu no especificat
  S98.13 Amputació traumàtica completa d'un dit menor del peu
   Amputació traumàtica de dit del peu NE
   S98.131 Amputació traumàtica completa, un dit menor del peu dret
   S98.132 Amputació traumàtica completa, un dit menor del peu esquerre
   S98.139 Amputació traumàtica completa, un dit menor de peu no especificat
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  S98.14 Amputació traumàtica parcial d'un dit menor del peu
   S98.141 Amputació traumàtica parcial, un dit menor del peu dret
   S98.142 Amputació traumàtica parcial, un dit menor del peu esquerre
   S98.149 Amputació traumàtica parcial, un dit menor de peu no especificat
 S98.2 Amputació traumàtica de dos o més dits menors del peu
  S98.21 Amputació traumàtica completa de dos o més dits menors del peu
   S98.211 Amputació traumàtica completa, dos o més dits menors del peu dret

   S98.212 Amputació traumàtica completa, dos o més dits menors del peu
esquerre

   S98.219 Amputació traumàtica completa, dos o més dits menors de peu no
especificat

  S98.22 Amputació traumàtica parcial de dos o més dits menors del peu
   S98.221 Amputació traumàtica parcial, dos o més dits menors del peu dret
   S98.222 Amputació traumàtica parcial, dos o més dits menors del peu esquerre

   S98.229 Amputació traumàtica parcial, dos o més dits menors de peu no
especificat

 S98.3 Amputació traumàtica de la part mitjana del peu
  S98.31 Amputació traumàtica completa de la part mitjana del peu
   S98.311 Amputació traumàtica completa, part mitjana del peu dret
   S98.312 Amputació traumàtica completa, part mitjana del peu esquerre
   S98.319 Amputació traumàtica completa, part mitjana de peu no especificat
  S98.32 Amputació traumàtica parcial de la part mitjana del peu
   S98.321 Amputació traumàtica parcial, part mitjana del peu dret
   S98.322 Amputació traumàtica parcial, part mitjana del peu esquerre
   S98.329 Amputació traumàtica parcial, part mitjana de peu no especificat
 S98.9 Amputació traumàtica de peu a nivell no especificat
  S98.91 Amputació traumàtica completa de peu a nivell no especificat
   S98.911 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, peu dret
   S98.912 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, peu esquerre

   S98.919 Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, peu no
especificat

  S98.92 Amputació traumàtica parcial de peu a nivell no especificat
   S98.921 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, peu dret
   S98.922 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, peu esquerre
   S98.929 Amputació traumàtica parcial a nivell no especificat, peu no especificat
S99 Altres lesions i lesions no especificades de turmell i peu
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria S99

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 S99.0 Fractura fisial de calcani

  

A - assistència inicial per fractura tancada
S - seqüela
P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa
K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi
G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada
D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal
B - assistència inicial per fractura oberta
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S99.0

  S99.00 Fractura fisial no especificada de calcani
   S99.001 Fractura fisial no especificada, calcani dret
   S99.002 Fractura fisial no especificada, calcani esquerre
   S99.009 Fractura fisial no especificada, calcani no especificat
  S99.01 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de calcani

1177



   S99.011 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris, calcani dret
   S99.012 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris, calcani esquerre
   S99.019 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris, calcani no especificat
  S99.02 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de calcani
   S99.021 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris, calcani dret
   S99.022 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris, calcani esquerre
   S99.029 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris, calcani no especificat
  S99.03 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de calcani
   S99.031 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris, calcani dret
   S99.032 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris, calcani esquerre
   S99.039 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris, calcani no especificat
  S99.04 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de calcani
   S99.041 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris, calcani dret
   S99.042 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris, calcani esquerre
   S99.049 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris, calcani no especificat
  S99.09 Altres tipus de fractura fisial de calcani
   S99.091 Altres tipus de fractura fisial, calcani dret
   S99.092 Altres tipus de fractura fisial, calcani esquerre
   S99.099 Altres tipus de fractura fisial, calcani no especificat
 S99.1 Fractura fisial d'os metatarsià

  

A - assistència inicial per fractura tancada
S - seqüela
P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa
K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi
G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada
D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal
B - assistència inicial per fractura oberta
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S99.1

  S99.10 Fractura fisial no especificada d'os metatarsià
   S99.101 Fractura fisial no especificada d'os metatarsià, peu dret
   S99.102 Fractura fisial no especificada d'os metatarsià, peu esquerre
   S99.109 Fractura fisial no especificada d'os metatarsià, peu no especificat
  S99.11 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris d'os metatarsià
   S99.111 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris d'os metatarsià, peu dret
   S99.112 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris d'os metatarsià, peu esquerre

   S99.119 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris d'os metatarsià, peu no
especificat

  S99.12 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris d'os metatarsià
   S99.121 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris d'os metatarsià, peu dret
   S99.122 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris d'os metatarsià, peu esquerre

   S99.129 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris d'os metatarsià, peu no
especificat

  S99.13 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris d'os metatarsià
   S99.131 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris d'os metatarsià, peu dret
   S99.132 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris d'os metatarsià, peu esquerre

   S99.139 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris d'os metatarsià, peu no
especificat

  S99.14 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris d'os metatarsià
   S99.141 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris d'os metatarsià, peu dret
   S99.142 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris d'os metatarsià, peu esquerre

   S99.149 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris d'os metatarsià, peu no
especificat

  S99.19 Altres tipus de fractura fisial d'os metatarsià
   S99.191 Altres tipus de fractura fisial d'os metatarsià, peu dret
   S99.192 Altres tipus de fractura fisial d'os metatarsià, peu esquerre
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   S99.199 Altres tipus de fractura fisial d'os metatarsià, peu no especificat
 S99.2 Fractura fisial de falange de dit del peu

  

A - assistència inicial per fractura tancada
S - seqüela
P - assistència successiva per fractura amb consolidació defectuosa
K - assistència successiva per fractura amb pseudoartrosi
G - assistència successiva per fractura amb consolidació retardada
D - assistència successiva per fractura amb consolidació normal
B - assistència inicial per fractura oberta
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de les subcategories S99.2

  S99.20 Fractura fisial no especificada de falange de dit del peu
   S99.201 Fractura fisial no especificada de falange, dit del peu dret
   S99.202 Fractura fisial no especificada de falange, dit del peu esquerre
   S99.209 Fractura fisial no especificada de falange, dit de peu no especificat
  S99.21 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de falange de dit del peu
   S99.211 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de falange, dit del peu dret
   S99.212 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de falange, dit del peu esquerre

   S99.219 Fractura fisial tipus I de Salter-Harris de falange, dit de peu no
especificat

  S99.22 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de falange de dit del peu
   S99.221 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de falange, dit del peu dret
   S99.222 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de falange, dit del peu esquerre

   S99.229 Fractura fisial tipus II de Salter-Harris de falange, dit de peu no
especificat

  S99.23 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de falange de dit del peu
   S99.231 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de falange, dit del peu dret
   S99.232 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de falange, dit del peu esquerre

   S99.239 Fractura fisial tipus III de Salter-Harris de falange, dit de peu no
especificat

  S99.24 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de falange de dit del peu
   S99.241 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de falange, dit del peu dret
   S99.242 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de falange, dit del peu esquerre

   S99.249 Fractura fisial tipus IV de Salter-Harris de falange, dit de peu no
especificat

  S99.29 Altres tipus de fractura fisial de falange de dit del peu
   S99.291 Altres tipus de fractura fisial de falange, dit del peu dret
   S99.292 Altres tipus de fractura fisial de falange, dit del peu esquerre
   S99.299 Altres tipus de fractura fisial de falange, dit de peu no especificat
 S99.8 Altres tipus especificats de lesió de turmell i peu

  

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S99.8

  S99.81 Altres tipus especificats de lesió de turmell
   S99.811 Altres tipus especificats de lesió, turmell dret
   S99.812 Altres tipus especificats de lesió, turmell esquerre
   S99.819 Altres tipus especificats de lesió, turmell no especificat
  S99.82 Altres tipus especificats de lesió de peu
   S99.821 Altres tipus especificats de lesió, peu dret
   S99.822 Altres tipus especificats de lesió, peu esquerre
   S99.829 Altres tipus especificats de lesió, peu no especificat
 S99.9 Lesió no especificada de turmell i peu

  

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la subcategoria S99.9

  S99.91 Lesió no especificada de turmell
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   S99.911 Lesió no especificada, turmell dret
   S99.912 Lesió no especificada, turmell esquerre
   S99.919 Lesió no especificada, turmell no especificat
  S99.92 Lesió no especificada de peu
   S99.921 Lesió no especificada, peu dret
   S99.922 Lesió no especificada, peu esquerre
   S99.929 Lesió no especificada, peu no especificat
Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes (T07-T88)
Lesions que afecten regions corporals múltiples (T07)
Exclou 1: congelació (T33-T34)

cremada solar (L55.-)
cremades i corrosions (T20-T32)
picada d'insecte verinós (T63.4)

T07 Lesions múltiples no especificades

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent al codi T07

 Exclou 1: lesió NE (T14.90)
Lesió de regió corporal no especificada (T14)
T14 Lesió de regió corporal no especificada

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T14

 Exclou 1: lesions múltiples no especificades (T07)
 T14.8 Altres tipus de lesió de regió corporal no especificada

  

Abrasió NE
Lesió vascular NE
Lesió per esclafament NE
Lesió de pell NE
Fractura NE
Ferida NE
Contusió NE

 T14.9 Lesió no especificada
  T14.90 Lesió no especificada
   Lesió NE
  T14.91 Intent de suïcidi
   Intent de suïcidi NE
Efectes de cos estrany que penetra per un orifici natural (T15-T19)
Exclou 2: cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria (T81.5-)

cos estrany en ferida penetrant —v. ferida oberta segons regió corporal
cos estrany residual als teixits tous (M79.5)
estella, sense ferida oberta —v. lesió superficial segons regió corporal

T15 Cos estrany a la superfície ocular

 

Exclou 2: cos estrany en ferida penetrant a l'òrbita i el globus ocular (S05.4-, S05.5-)
cos estrany retingut (antic) en ferida penetrant a l'òrbita i el globus ocular (H05.5-, H44.6-, H44.7-)
cos estrany retingut a la parpella (H02.8-)
cos estrany superficial a la parpella i l'àrea periocular (S00.25-)
ferida oberta a la parpella i l'àrea periocular (S01.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T15

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T15.0 Cos estrany a la còrnia
  T15.00 Cos estrany a la còrnia, ull no especificat
  T15.01 Cos estrany a la còrnia, ull dret

1180



  T15.02 Cos estrany a la còrnia, ull esquerre
 T15.1 Cos estrany al sac conjuntival
  T15.10 Cos estrany al sac conjuntival, ull no especificat
  T15.11 Cos estrany al sac conjuntival, ull dret
  T15.12 Cos estrany al sac conjuntival, ull esquerre
 T15.8 Cos estrany en altres parts i en múltiples parts de la superfície ocular
  Cos estrany al punt lacrimal

  T15.80 Cos estrany en altres parts i en múltiples parts de la superfície ocular, ull no
especificat

  T15.81 Cos estrany en altres parts i en múltiples parts de la superfície ocular, ull dret
  T15.82 Cos estrany en altres parts i en múltiples parts de la superfície ocular, ull esquerre
 T15.9 Cos estrany a part no especificada de la superfície ocular
  T15.90 Cos estrany a part no especificada de la superfície ocular, ull no especificat
  T15.91 Cos estrany a part no especificada de la superfície ocular, ull dret
  T15.92 Cos estrany a part no especificada de la superfície ocular, ull esquerre
T16 Cos estrany a l'orella
 Inclou: cos estrany al conducte auditiu

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T16

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T16.1 Cos estrany, orella dreta
 T16.2 Cos estrany, orella esquerra
 T16.9 Cos estrany, orella no especificada
T17 Cos estrany a les vies respiratòries
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T17

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T17.0 Cos estrany al si nasal
 T17.1 Cos estrany al nariu
  Cos estrany al nas NE
 T17.2 Cos estrany a la faringe

  Cos estrany a la rinofaringe
Cos estrany a la gola NE

  T17.20 Cos estrany no especificat a la faringe
   T17.200 Cos estrany no especificat a la faringe que causa asfíxia
   T17.208 Cos estrany no especificat a la faringe que causa altres lesions
  T17.21 Continguts gàstrics a la faringe

   Aspiració de continguts gàstrics a la faringe
Vòmit a la faringe

   T17.210 Continguts gàstrics a la faringe que causen asfíxia
   T17.218 Continguts gàstrics a la faringe que causen altres lesions
  T17.22 Aliment a la faringe

   Ossos a la faringe
Llavors a la faringe

   T17.220 Aliment a la faringe que causa asfíxia
   T17.228 Aliment a la faringe que causa altres lesions
  T17.29 Altres cossos estranys a la faringe
   T17.290 Altres cossos estranys a la faringe que causen asfíxia
   T17.298 Altres cossos estranys a la faringe que causen altres lesions
 T17.3 Cos estrany a la laringe
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  T17.30 Cos estrany no especificat a la laringe
   T17.300 Cos estrany no especificat a la laringe que causa asfíxia
   T17.308 Cos estrany no especificat a la laringe que causa altres lesions
  T17.31 Continguts gàstrics a la laringe

   Aspiració de continguts gàstrics a la laringe
Vòmit a la laringe

   T17.310 Continguts gàstrics a la laringe que causen asfíxia
   T17.318 Continguts gàstrics a la laringe que causen altres lesions
  T17.32 Aliment a la laringe

   Ossos a la laringe
Llavors a la laringe

   T17.320 Aliment a la laringe que causa asfíxia
   T17.328 Aliment a la laringe que causa altres lesions
  T17.39 Altres cossos estranys a la laringe
   T17.390 Altres cossos estranys a la laringe que causen asfíxia
   T17.398 Altres cossos estranys a la laringe que causen altres lesions
 T17.4 Cos estrany a la tràquea
  T17.40 Cos estrany no especificat a la tràquea
   T17.400 Cos estrany no especificat a la tràquea que causa asfíxia
   T17.408 Cos estrany no especificat a la tràquea que causa altres lesions
  T17.41 Continguts gàstrics a la tràquea

   Aspiració de continguts gàstrics a la tràquea
Vòmit a la tràquea

   T17.410 Continguts gàstrics a la tràquea que causen asfíxia
   T17.418 Continguts gàstrics a la tràquea que causen altres lesions
  T17.42 Aliment a la tràquea

   Ossos a la tràquea
Llavors a la tràquea

   T17.420 Aliment a la tràquea que causa asfíxia
   T17.428 Aliment a la tràquea que causa altres lesions
  T17.49 Altres cossos estranys a la tràquea
   T17.490 Altres cossos estranys a la tràquea que causen asfíxia
   T17.498 Altres cossos estranys a la tràquea que causen altres lesions
 T17.5 Cos estrany al bronqui
  T17.50 Cos estrany no especificat al bronqui
   T17.500 Cos estrany no especificat al bronqui que causa asfíxia
   T17.508 Cos estrany no especificat al bronqui que causa altres lesions
  T17.51 Continguts gàstrics al bronqui

   Aspiració de continguts gàstrics al bronqui
Vòmit al bronqui

   T17.510 Continguts gàstrics al bronqui que causen asfíxia
   T17.518 Continguts gàstrics al bronqui que causen altres lesions
  T17.52 Aliment al bronqui

   Ossos al bronqui
Llavors al bronqui

   T17.520 Aliment al bronqui que causa asfíxia
   T17.528 Aliment al bronqui que causa altres lesions
  T17.59 Altres cossos estranys al bronqui
   T17.590 Altres cossos estranys al bronqui que causen asfíxia
   T17.598 Altres cossos estranys al bronqui que causen altres lesions
 T17.8 Cos estrany en altres parts de les vies respiratòries

  Cos estrany als bronquíols
Cos estrany al pulmó

  T17.80 Cos estrany no especificat en altres parts de les vies respiratòries
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   T17.800 Cos estrany no especificat en altres parts de les vies respiratòries que
causa asfíxia

   T17.808 Cos estrany no especificat en altres parts de les vies respiratòries que
causa altres lesions

  T17.81 Continguts gàstrics en altres parts de les vies respiratòries

   Aspiració de continguts gàstrics en altres parts de les vies respiratòries
Vòmit en altres parts de les vies respiratòries

   T17.810 Continguts gàstrics en altres parts de les vies respiratòries que causen
asfíxia

   T17.818 Continguts gàstrics en altres parts de les vies respiratòries que causen
altres lesions

  T17.82 Aliment en altres parts de les vies respiratòries

   Ossos en altres parts de les vies respiratòries
Llavors en altres parts de les vies respiratòries

   T17.820 Aliment en altres parts de les vies respiratòries que causa asfíxia
   T17.828 Aliment en altres parts de les vies respiratòries que causa altres lesions
  T17.89 Altres cossos estranys en altres parts de les vies respiratòries

   T17.890 Altres cossos estranys en altres parts de les vies respiratòries que
causen asfíxia

   T17.898 Altres cossos estranys en altres parts de les vies respiratòries que
causen altres lesions

 T17.9 Cos estrany a part no especificada de les vies respiratòries
  T17.90 Cos estrany no especificat a part no especificada de les vies respiratòries

   T17.900 Cos estrany no especificat a part no especificada de les vies
respiratòries que causa asfíxia

   T17.908 Cos estrany no especificat a part no especificada de les vies
respiratòries que causa altres lesions

  T17.91 Continguts gàstrics a part no especificada de les vies respiratòries

   Aspiració de continguts gàstrics a part no especificada de les vies respiratòries
Vòmit a part no especificada de les vies respiratòries

   T17.910 Continguts gàstrics a part no especificada de les vies respiratòries que
causen asfíxia

   T17.918 Continguts gàstrics a part no especificada de les vies respiratòries que
causen altres lesions

  T17.92 Aliment a part no especificada de les vies respiratòries

   Ossos a part no especificada de les vies respiratòries
Llavors a part no especificada de les vies respiratòries

   T17.920 Aliment a part no especificada de les vies respiratòries que causa
asfíxia

   T17.928 Aliment a part no especificada de les vies respiratòries que causa altres
lesions

  T17.99 Altres cossos estranys a part no especificada de les vies respiratòries

   T17.990 Altres cossos estranys a part no especificada de les vies respiratòries
que causen asfíxia

   T17.998 Altres cossos estranys a part no especificada de les vies respiratòries
que causen altres lesions

T18 Cos estrany al tub digestiu
 Exclou 2: cos estrany a la faringe (T17.2-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T18

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T18.0 Cos estrany a la boca
 T18.1 Cos estrany a l'esòfag
  Exclou 2: cos estrany a les vies respiratòries (T17.-)
  T18.10 Cos estrany no especificat a l'esòfag
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   T18.100 Cos estrany no especificat a l'esòfag que causa compressió de la
tràquea

    Cos estrany no especificat a l'esòfag que causa obstrucció de la respiració
   T18.108 Cos estrany no especificat a l'esòfag que causa altres lesions
  T18.11 Continguts gàstrics a l'esòfag
   Vòmit a l'esòfag
   T18.110 Continguts gàstrics a l'esòfag que causen compressió de la tràquea
    Continguts gàstrics a l'esòfag que causen obstrucció de la respiració
   T18.118 Continguts gàstrics a l'esòfag que causen altres lesions
  T18.12 Aliment a l'esòfag

   Ossos a l'esòfag
Llavors a l'esòfag

   T18.120 Aliment a l'esòfag que causa compressió de la tràquea
    Aliment a l'esòfag que causa obstrucció de la respiració
   T18.128 Aliment a l'esòfag que causa altres lesions
  T18.19 Altres cossos estranys a l'esòfag
   T18.190 Altres cossos estranys a l'esòfag que causen compressió de la tràquea
    Altres cossos estranys a l'esòfag que causen obstrucció de la respiració
   T18.198 Altres cossos estranys a l'esòfag que causen altres lesions
 T18.2 Cos estrany a l'estómac
 T18.3 Cos estrany a l'intestí prim
 T18.4 Cos estrany al còlon
 T18.5 Cos estrany a l'anus i el recte
  Cos estrany a la unió rectosigmoide
 T18.8 Cos estrany en altres parts del tub digestiu
 T18.9 Cos estrany a part no especificada del tub digestiu

  Cos estrany a l'aparell digestiu NE
Deglució de cos estrany NE

T19 Cos estrany al tracte genitourinari

 
Exclou 2: complicacions mecàniques de dispositiu contraceptiu (intrauterí) (vaginal) (T83.3-)

complicacions per malla implantada (T83.7-)
presència de dispositiu contraceptiu (intrauterí) (vaginal) (Z97.5)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T19

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T19.0 Cos estrany, uretra
 T19.1 Cos estrany, bufeta urinària
 T19.2 Cos estrany, vulva i vagina
 T19.3 Cos estrany, úter
 T19.4 Cos estrany, penis
 T19.8 Cos estrany, altres parts del tracte genitourinari
 T19.9 Cos estrany, part no especificada del tracte genitourinari
Cremades i corrosions (T20-T32)
Inclou: cremada química [corrosió] (externa) (interna)

cremades (tèrmiques) causades per aire calent i gasos calents
cremades (tèrmiques) causades per aparells de calefacció elèctrica
cremades (tèrmiques) causades per electricitat
cremades (tèrmiques) causades per flama
cremades (tèrmiques) causades per fricció
cremades (tèrmiques) causades per llamp
cremades (tèrmiques) causades per objectes calents
cremades (tèrmiques) causades per radiació
escaldades

Exclou 2: cremada solar (L55.-)
eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)
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Cremades i corrosions de superfície corporal externa especificades per localització (T20-T25)
Inclou: cremades i corrosions de primer grau [eritema]

cremades i corrosions de segon grau [butllofes] [pèrdua epidèrmica]
cremades i corrosions de tercer grau [necrosi profunda del teixit subjacent] [pèrdua del gruix total de la pell]

Empreu un
codi
addicional:

codi de la categoria T31 o T32 per a identificar l'extensió de la superfície corporal afectada

T20 Cremada i corrosió de cap, cara i coll

 
Exclou 2: cremada i corrosió de boca i faringe (T28.0)

cremada i corrosió de timpà (T28.41, T28.91)
cremada i corrosió d'ull i annexos oculars (T26.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T20

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T20.0 Cremada de grau no especificat de cap, cara i coll

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T20.00 Cremada de grau no especificat de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.01 Cremada de grau no especificat d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: cremada de timpà (T28.41-)

   T20.011 Cremada de grau no especificat, orella dreta [qualsevol part, excepte
timpà]

   T20.012 Cremada de grau no especificat, orella esquerra [qualsevol part,
excepte timpà]

   T20.019 Cremada de grau no especificat, orella no especificada [qualsevol part,
excepte timpà]

  T20.02 Cremada de grau no especificat de llavi
  T20.03 Cremada de grau no especificat de mentó
  T20.04 Cremada de grau no especificat de nas (septe)
  T20.05 Cremada de grau no especificat de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.06 Cremada de grau no especificat de front i galta
  T20.07 Cremada de grau no especificat de coll
  T20.09 Cremada de grau no especificat de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.1 Cremada de primer grau de cap, cara i coll

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T20.10 Cremada de primer grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.11 Cremada de primer grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: cremada de timpà (T28.41-)
   T20.111 Cremada de primer grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.112 Cremada de primer grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte
timpà]

   T20.119 Cremada de primer grau, orella no especificada [qualsevol part,
excepte timpà]

  T20.12 Cremada de primer grau de llavi
  T20.13 Cremada de primer grau de mentó
  T20.14 Cremada de primer grau de nas (septe)
  T20.15 Cremada de primer grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.16 Cremada de primer grau de front i galta
  T20.17 Cremada de primer grau de coll
  T20.19 Cremada de primer grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
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 T20.2 Cremada de segon grau de cap, cara i coll

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T20.20 Cremada de segon grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.21 Cremada de segon grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: cremada de timpà (T28.41-)
   T20.211 Cremada de segon grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]
   T20.212 Cremada de segon grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.219 Cremada de segon grau, orella no especificada [qualsevol part,
excepte timpà]

  T20.22 Cremada de segon grau de llavi
  T20.23 Cremada de segon grau de mentó
  T20.24 Cremada de segon grau de nas (septe)
  T20.25 Cremada de segon grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.26 Cremada de segon grau de front i galta
  T20.27 Cremada de segon grau de coll
  T20.29 Cremada de segon grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.3 Cremada de tercer grau de cap, cara i coll

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T20.30 Cremada de tercer grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.31 Cremada de tercer grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: cremada de timpà (T28.41-)
   T20.311 Cremada de tercer grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]
   T20.312 Cremada de tercer grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.319 Cremada de tercer grau, orella no especificada [qualsevol part, excepte
timpà]

  T20.32 Cremada de tercer grau de llavi
  T20.33 Cremada de tercer grau de mentó
  T20.34 Cremada de tercer grau de nas (septe)
  T20.35 Cremada de tercer grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.36 Cremada de tercer grau de front i galta
  T20.37 Cremada de tercer grau de coll
  T20.39 Cremada de tercer grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.4 Corrosió de grau no especificat de cap, cara i coll

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T20.40 Corrosió de grau no especificat de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.41 Corrosió de grau no especificat d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: corrosió de timpà (T28.91-)

   T20.411 Corrosió de grau no especificat, orella dreta [qualsevol part, excepte
timpà]

   T20.412 Corrosió de grau no especificat, orella esquerra [qualsevol part,
excepte timpà]

   T20.419 Corrosió de grau no especificat, orella no especificada [qualsevol part,
excepte timpà]

  T20.42 Corrosió de grau no especificat de llavi
  T20.43 Corrosió de grau no especificat de mentó
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  T20.44 Corrosió de grau no especificat de nas (septe)
  T20.45 Corrosió de grau no especificat de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.46 Corrosió de grau no especificat de front i galta
  T20.47 Corrosió de grau no especificat de coll
  T20.49 Corrosió de grau no especificat de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.5 Corrosió de primer grau de cap, cara i coll

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T20.50 Corrosió de primer grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.51 Corrosió de primer grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: corrosió de timpà (T28.91-)
   T20.511 Corrosió de primer grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]
   T20.512 Corrosió de primer grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.519 Corrosió de primer grau, orella no especificada [qualsevol part, excepte
timpà]

  T20.52 Corrosió de primer grau de llavi
  T20.53 Corrosió de primer grau de mentó
  T20.54 Corrosió de primer grau de nas (septe)
  T20.55 Corrosió de primer grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.56 Corrosió de primer grau de front i galta
  T20.57 Corrosió de primer grau de coll
  T20.59 Corrosió de primer grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.6 Corrosió de segon grau de cap, cara i coll

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T20.60 Corrosió de segon grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.61 Corrosió de segon grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
   Exclou 2: corrosió de timpà (T28.91-)
   T20.611 Corrosió de segon grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]
   T20.612 Corrosió de segon grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.619 Corrosió de segon grau, orella no especificada [qualsevol part, excepte
timpà]

  T20.62 Corrosió de segon grau de llavi
  T20.63 Corrosió de segon grau de mentó
  T20.64 Corrosió de segon grau de nas (septe)
  T20.65 Corrosió de segon grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.66 Corrosió de segon grau de front i galta
  T20.67 Corrosió de segon grau de coll
  T20.69 Corrosió de segon grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
 T20.7 Corrosió de tercer grau de cap, cara i coll

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T20.70 Corrosió de tercer grau de cap, cara i coll, localització no especificada
  T20.71 Corrosió de tercer grau d'orella [qualsevol part, excepte timpà]
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   Exclou 2: corrosió de timpà (T28.91-)
   T20.711 Corrosió de tercer grau, orella dreta [qualsevol part, excepte timpà]
   T20.712 Corrosió de tercer grau, orella esquerra [qualsevol part, excepte timpà]

   T20.719 Corrosió de tercer grau, orella no especificada [qualsevol part, excepte
timpà]

  T20.72 Corrosió de tercer grau de llavi
  T20.73 Corrosió de tercer grau de mentó
  T20.74 Corrosió de tercer grau de nas (septe)
  T20.75 Corrosió de tercer grau de cuir cabellut [qualsevol part]
  T20.76 Corrosió de tercer grau de front i galta
  T20.77 Corrosió de tercer grau de coll
  T20.79 Corrosió de tercer grau de cap, cara i coll, localitzacions múltiples
T21 Cremada i corrosió de tronc
 Inclou: cremada i corrosió de regió del maluc

 
Exclou 2: cremada i corrosió d'aixella (T22.- amb cinquè caràcter 4)

cremada i corrosió de regió escapular (T22.- amb cinquè caràcter 6)
cremada i corrosió d'espatlla (T22.- amb cinquè caràcter 5)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T21

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T21.0 Cremada de grau no especificat de tronc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T21.00 Cremada de grau no especificat de tronc, localització no especificada
  T21.01 Cremada de grau no especificat de paret toràcica
   Cremada de grau no especificat de mama
  T21.02 Cremada de grau no especificat de paret abdominal

   Cremada de grau no especificat de flanc
Cremada de grau no especificat d'engonal

  T21.03 Cremada de grau no especificat de part superior de l'esquena
   Cremada de grau no especificat de regió interescapular
  T21.04 Cremada de grau no especificat de part inferior de l'esquena
  T21.05 Cremada de grau no especificat de natja
   Cremada de grau no especificat d'anus
  T21.06 Cremada de grau no especificat de regió genital masculina

   
Cremada de grau no especificat de penis
Cremada de grau no especificat d'escrot
Cremada de grau no especificat de testicle

  T21.07 Cremada de grau no especificat de regió genital femenina

   
Cremada de grau no especificat de llavi vulvar (major) (menor)
Cremada de grau no especificat de perineu
Cremada de grau no especificat de vulva

   Exclou 2: cremada de vagina (T28.3)
  T21.09 Cremada de grau no especificat de tronc, altres localitzacions
 T21.1 Cremada de primer grau de tronc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T21.10 Cremada de primer grau de tronc, localització no especificada
  T21.11 Cremada de primer grau de paret toràcica
   Cremada de primer grau de mama
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  T21.12 Cremada de primer grau de paret abdominal

   Cremada de primer grau de flanc
Cremada de primer grau d'engonal

  T21.13 Cremada de primer grau de part superior de l'esquena
   Cremada de primer grau de regió interescapular
  T21.14 Cremada de primer grau de part inferior de l'esquena
  T21.15 Cremada de primer grau de natja
   Cremada de primer grau d'anus
  T21.16 Cremada de primer grau de regió genital masculina

   
Cremada de primer grau de penis
Cremada de primer grau d'escrot
Cremada de primer grau de testicle

  T21.17 Cremada de primer grau de regió genital femenina

   
Cremada de primer grau de llavi vulvar (major) (menor)
Cremada de primer grau de perineu
Cremada de primer grau de vulva

   Exclou 2: cremada de vagina (T28.3)
  T21.19 Cremada de primer grau de tronc, altres localitzacions
 T21.2 Cremada de segon grau de tronc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T21.20 Cremada de segon grau de tronc, localització no especificada
  T21.21 Cremada de segon grau de paret toràcica
   Cremada de segon grau de mama
  T21.22 Cremada de segon grau de paret abdominal

   Cremada de segon grau de flanc
Cremada de segon grau d'engonal

  T21.23 Cremada de segon grau de part superior de l'esquena
   Cremada de segon grau de regió interescapular
  T21.24 Cremada de segon grau de part inferior de l'esquena
  T21.25 Cremada de segon grau de natja
   Cremada de segon grau d'anus
  T21.26 Cremada de segon grau de regió genital masculina

   
Cremada de segon grau de penis
Cremada de segon grau d'escrot
Cremada de segon grau de testicle

  T21.27 Cremada de segon grau de regió genital femenina

   
Cremada de segon grau de llavi vulvar (major) (menor)
Cremada de segon grau de perineu
Cremada de segon grau de vulva

   Exclou 2: cremada de vagina (T28.3)
  T21.29 Cremada de segon grau de tronc, altres localitzacions
 T21.3 Cremada de tercer grau de tronc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T21.30 Cremada de tercer grau de tronc, localització no especificada
  T21.31 Cremada de tercer grau de paret toràcica
   Cremada de tercer grau de mama
  T21.32 Cremada de tercer grau de paret abdominal

   Cremada de tercer grau de flanc
Cremada de tercer grau d'engonal

  T21.33 Cremada de tercer grau de part superior de l'esquena
   Cremada de tercer grau de regió interescapular
  T21.34 Cremada de tercer grau de part inferior de l'esquena
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  T21.35 Cremada de tercer grau de natja
   Cremada de tercer grau d'anus
  T21.36 Cremada de tercer grau de regió genital masculina

   
Cremada de tercer grau de penis
Cremada de tercer grau d'escrot
Cremada de tercer grau de testicle

  T21.37 Cremada de tercer grau de regió genital femenina

   
Cremada de tercer grau de llavi vulvar (major) (menor)
Cremada de tercer grau de perineu
Cremada de tercer grau de vulva

   Exclou 2: cremada de vagina (T28.3)
  T21.39 Cremada de tercer grau de tronc, altres localitzacions
 T21.4 Corrosió de grau no especificat de tronc

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T21.40 Corrosió de grau no especificat de tronc, localització no especificada
  T21.41 Corrosió de grau no especificat de paret toràcica
   Corrosió de grau no especificat de mama
  T21.42 Corrosió de grau no especificat de paret abdominal

   Corrosió de grau no especificat de flanc
Corrosió de grau no especificat d'engonal

  T21.43 Corrosió de grau no especificat de part superior de l'esquena
   Cremada de grau no especificat de regió interescapular
  T21.44 Corrosió de grau no especificat de part inferior de l'esquena
  T21.45 Corrosió de grau no especificat de natja
   Corrosió de grau no especificat d'anus
  T21.46 Corrosió de grau no especificat de regió genital masculina

   
Corrosió de grau no especificat de penis
Corrosió de grau no especificat d'escrot
Corrosió de grau no especificat de testicle

  T21.47 Corrosió de grau no especificat de regió genital femenina

   
Corrosió de grau no especificat de llavi vulvar (major) (menor)
Corrosió de grau no especificat de perineu
Corrosió de grau no especificat de vulva

   Exclou 2: corrosió de vagina (T28.8)
  T21.49 Corrosió de grau no especificat de tronc, altres localitzacions
 T21.5 Corrosió de primer grau de tronc

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T21.50 Corrosió de primer grau de tronc, localització no especificada
  T21.51 Corrosió de primer grau de paret toràcica
   Corrosió de primer grau de mama
  T21.52 Corrosió de primer grau de paret abdominal

   Corrosió de primer grau de flanc
Corrosió de primer grau d'engonal

  T21.53 Corrosió de primer grau de part superior de l'esquena
   Corrosió de primer grau de regió interescapular
  T21.54 Corrosió de primer grau de part inferior de l'esquena
  T21.55 Corrosió de primer grau de natja
   Corrosió de primer grau d'anus
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  T21.56 Corrosió de primer grau de regió genital masculina

   
Corrosió de primer grau de penis
Corrosió de primer grau d'escrot
Corrosió de primer grau de testicle

  T21.57 Corrosió de primer grau de regió genital femenina

   
Corrosió de primer grau de llavi vulvar (major) (menor)
Corrosió de primer grau de perineu
Corrosió de primer grau de vulva

   Exclou 2: corrosió de vagina (T28.8)
  T21.59 Corrosió de primer grau de tronc, altres localitzacions
 T21.6 Corrosió de segon grau de tronc

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T21.60 Corrosió de segon grau de tronc, localització no especificada
  T21.61 Corrosió de segon grau de paret toràcica
   Corrosió de segon grau de mama
  T21.62 Corrosió de segon grau de paret abdominal

   Corrosió de segon grau de flanc
Corrosió de segon grau d'engonal

  T21.63 Corrosió de segon grau de part superior de l'esquena
   Corrosió de segon grau de regió interescapular
  T21.64 Corrosió de segon grau de part inferior de l'esquena
  T21.65 Corrosió de segon grau de natja
   Corrosió de segon grau d'anus
  T21.66 Corrosió de segon grau de regió genital masculina

   
Corrosió de segon grau de penis
Corrosió de segon grau d'escrot
Corrosió de segon grau de testicle

  T21.67 Corrosió de segon grau de regió genital femenina

   
Corrosió de segon grau de llavi vulvar (major) (menor)
Corrosió de segon grau de perineu
Corrosió de segon grau de vulva

   Exclou 2: corrosió de vagina (T28.8)
  T21.69 Corrosió de segon grau de tronc, altres localitzacions
 T21.7 Corrosió de tercer grau de tronc

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T21.70 Corrosió de tercer grau de tronc, localització no especificada
  T21.71 Corrosió de tercer grau de paret toràcica
   Corrosió de tercer grau de mama
  T21.72 Corrosió de tercer grau de paret abdominal

   Corrosió de tercer grau de flanc
Corrosió de tercer grau d'engonal

  T21.73 Corrosió de tercer grau de part superior de l'esquena
   Corrosió de tercer grau de regió interescapular
  T21.74 Corrosió de tercer grau de part inferior de l'esquena
  T21.75 Corrosió de tercer grau de natja
   Corrosió de tercer grau d'anus
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  T21.76 Corrosió de tercer grau de regió genital masculina

   
Corrosió de tercer grau de penis
Corrosió de tercer grau d'escrot
Corrosió de tercer grau de testicle

  T21.77 Corrosió de tercer grau de regió genital femenina

   
Corrosió de tercer grau de llavi vulvar (major) (menor)
Corrosió de tercer grau de perineu
Corrosió de tercer grau de vulva

   Exclou 2: corrosió de vagina (T28.8)
  T21.79 Corrosió de tercer grau de tronc, altres localitzacions
T22 Cremada i corrosió d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

 Exclou 2: cremada i corrosió de canell i mà (T23.-)
cremada i corrosió de regió interescapular (T21.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T22

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T22.0 Cremada de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T22.00 Cremada de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.01 Cremada de grau no especificat d'avantbraç
   T22.011 Cremada de grau no especificat, avantbraç dret
   T22.012 Cremada de grau no especificat, avantbraç esquerre
   T22.019 Cremada de grau no especificat, avantbraç no especificat
  T22.02 Cremada de grau no especificat de colze
   T22.021 Cremada de grau no especificat, colze dret
   T22.022 Cremada de grau no especificat, colze esquerre
   T22.029 Cremada de grau no especificat, colze no especificat
  T22.03 Cremada de grau no especificat de braç
   T22.031 Cremada de grau no especificat, braç dret
   T22.032 Cremada de grau no especificat, braç esquerre
   T22.039 Cremada de grau no especificat, braç no especificat
  T22.04 Cremada de grau no especificat d'aixella
   T22.041 Cremada de grau no especificat, aixella dreta
   T22.042 Cremada de grau no especificat, aixella esquerra
   T22.049 Cremada de grau no especificat, aixella no especificada
  T22.05 Cremada de grau no especificat d'espatlla
   T22.051 Cremada de grau no especificat, espatlla dreta
   T22.052 Cremada de grau no especificat, espatlla esquerra
   T22.059 Cremada de grau no especificat, espatlla no especificada
  T22.06 Cremada de grau no especificat de regió escapular
   T22.061 Cremada de grau no especificat, regió escapular dreta
   T22.062 Cremada de grau no especificat, regió escapular esquerra
   T22.069 Cremada de grau no especificat, regió escapular no especificada

  T22.09 Cremada de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.091 Cremada de grau no especificat, espatlla i extremitat superior dretes,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.092 Cremada de grau no especificat, espatlla i extremitat superior
esquerres, excepte canell i mà, localitzacions múltiples
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   T22.099 Cremada de grau no especificat, espatlla i extremitat superior no
especificades, excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.1 Cremada de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T22.10 Cremada de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.11 Cremada de primer grau d'avantbraç
   T22.111 Cremada de primer grau, avantbraç dret
   T22.112 Cremada de primer grau, avantbraç esquerre
   T22.119 Cremada de primer grau, avantbraç no especificat
  T22.12 Cremada de primer grau de colze
   T22.121 Cremada de primer grau, colze dret
   T22.122 Cremada de primer grau, colze esquerre
   T22.129 Cremada de primer grau, colze no especificat
  T22.13 Cremada de primer grau de braç
   T22.131 Cremada de primer grau, braç dret
   T22.132 Cremada de primer grau, braç esquerre
   T22.139 Cremada de primer grau, braç no especificat
  T22.14 Cremada de primer grau d'aixella
   T22.141 Cremada de primer grau, aixella dreta
   T22.142 Cremada de primer grau, aixella esquerra
   T22.149 Cremada de primer grau, aixella no especificada
  T22.15 Cremada de primer grau d'espatlla
   T22.151 Cremada de primer grau, espatlla dreta
   T22.152 Cremada de primer grau, espatlla esquerra
   T22.159 Cremada de primer grau, espatlla no especificada
  T22.16 Cremada de primer grau de regió escapular
   T22.161 Cremada de primer grau, regió escapular dreta
   T22.162 Cremada de primer grau, regió escapular esquerra
   T22.169 Cremada de primer grau, regió escapular no especificada

  T22.19 Cremada de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.191 Cremada de primer grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.192 Cremada de primer grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.199 Cremada de primer grau, espatlla i extremitat superior no
especificades, excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.2 Cremada de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T22.20 Cremada de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.21 Cremada de segon grau d'avantbraç
   T22.211 Cremada de segon grau, avantbraç dret
   T22.212 Cremada de segon grau, avantbraç esquerre
   T22.219 Cremada de segon grau, avantbraç no especificat
  T22.22 Cremada de segon grau de colze
   T22.221 Cremada de segon grau, colze dret
   T22.222 Cremada de segon grau, colze esquerre
   T22.229 Cremada de segon grau, colze no especificat
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  T22.23 Cremada de segon grau de braç
   T22.231 Cremada de segon grau, braç dret
   T22.232 Cremada de segon grau, braç esquerre
   T22.239 Cremada de segon grau, braç no especificat
  T22.24 Cremada de segon grau d'aixella
   T22.241 Cremada de segon grau, aixella dreta
   T22.242 Cremada de segon grau, aixella esquerra
   T22.249 Cremada de segon grau, aixella no especificada
  T22.25 Cremada de segon grau d'espatlla
   T22.251 Cremada de segon grau, espatlla dreta
   T22.252 Cremada de segon grau, espatlla esquerra
   T22.259 Cremada de segon grau, espatlla no especificada
  T22.26 Cremada de segon grau de regió escapular
   T22.261 Cremada de segon grau, regió escapular dreta
   T22.262 Cremada de segon grau, regió escapular esquerra
   T22.269 Cremada de segon grau, regió escapular no especificada

  T22.29 Cremada de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.291 Cremada de segon grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.292 Cremada de segon grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.299 Cremada de segon grau, espatlla i extremitat superior no
especificades, excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.3 Cremada de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T22.30 Cremada de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.31 Cremada de tercer grau d'avantbraç
   T22.311 Cremada de tercer grau, avantbraç dret
   T22.312 Cremada de tercer grau, avantbraç esquerre
   T22.319 Cremada de tercer grau, avantbraç no especificat
  T22.32 Cremada de tercer grau de colze
   T22.321 Cremada de tercer grau, colze dret
   T22.322 Cremada de tercer grau, colze esquerre
   T22.329 Cremada de tercer grau, colze no especificat
  T22.33 Cremada de tercer grau de braç
   T22.331 Cremada de tercer grau, braç dret
   T22.332 Cremada de tercer grau, braç esquerre
   T22.339 Cremada de tercer grau, braç no especificat
  T22.34 Cremada de tercer grau d'aixella
   T22.341 Cremada de tercer grau, aixella dreta
   T22.342 Cremada de tercer grau, aixella esquerra
   T22.349 Cremada de tercer grau, aixella no especificada
  T22.35 Cremada de tercer grau d'espatlla
   T22.351 Cremada de tercer grau, espatlla dreta
   T22.352 Cremada de tercer grau, espatlla esquerra
   T22.359 Cremada de tercer grau, espatlla no especificada
  T22.36 Cremada de tercer grau de regió escapular
   T22.361 Cremada de tercer grau, regió escapular dreta
   T22.362 Cremada de tercer grau, regió escapular esquerra
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   T22.369 Cremada de tercer grau, regió escapular no especificada

  T22.39 Cremada de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.391 Cremada de tercer grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.392 Cremada de tercer grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.399 Cremada de tercer grau, espatlla i extremitat superior no especificades,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.4 Corrosió de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T22.40 Corrosió de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.41 Corrosió de grau no especificat d'avantbraç
   T22.411 Corrosió de grau no especificat, avantbraç dret
   T22.412 Corrosió de grau no especificat, avantbraç esquerre
   T22.419 Corrosió de grau no especificat, avantbraç no especificat
  T22.42 Corrosió de grau no especificat de colze
   T22.421 Corrosió de grau no especificat, colze dret
   T22.422 Corrosió de grau no especificat, colze esquerre
   T22.429 Corrosió de grau no especificat, colze no especificat
  T22.43 Corrosió de grau no especificat de braç
   T22.431 Corrosió de grau no especificat, braç dret
   T22.432 Corrosió de grau no especificat, braç esquerre
   T22.439 Corrosió de grau no especificat, braç no especificat
  T22.44 Corrosió de grau no especificat d'aixella
   T22.441 Corrosió de grau no especificat, aixella dreta
   T22.442 Corrosió de grau no especificat, aixella esquerra
   T22.449 Corrosió de grau no especificat, aixella no especificada
  T22.45 Corrosió de grau no especificat d'espatlla
   T22.451 Corrosió de grau no especificat, espatlla dreta
   T22.452 Corrosió de grau no especificat, espatlla esquerra
   T22.459 Corrosió de grau no especificat, espatlla no especificada
  T22.46 Corrosió de grau no especificat de regió escapular
   T22.461 Corrosió de grau no especificat, regió escapular dreta
   T22.462 Corrosió de grau no especificat, regió escapular esquerra
   T22.469 Corrosió de grau no especificat, regió escapular no especificada

  T22.49 Corrosió de grau no especificat d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.491 Corrosió de grau no especificat, espatlla i extremitat superior dretes,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.492 Corrosió de grau no especificat, espatlla i extremitat superior
esquerres, excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.499 Corrosió de grau no especificat, espatlla i extremitat superior no
especificades, excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.5 Corrosió de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció
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Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T22.50 Corrosió de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.51 Corrosió de primer grau d'avantbraç
   T22.511 Corrosió de primer grau, avantbraç dret
   T22.512 Corrosió de primer grau, avantbraç esquerre
   T22.519 Corrosió de primer grau, avantbraç no especificat
  T22.52 Corrosió de primer grau de colze
   T22.521 Corrosió de primer grau, colze dret
   T22.522 Corrosió de primer grau, colze esquerre
   T22.529 Corrosió de primer grau, colze no especificat
  T22.53 Corrosió de primer grau de braç
   T22.531 Corrosió de primer grau, braç dret
   T22.532 Corrosió de primer grau, braç esquerre
   T22.539 Corrosió de primer grau, braç no especificat
  T22.54 Corrosió de primer grau d'aixella
   T22.541 Corrosió de primer grau, aixella dreta
   T22.542 Corrosió de primer grau, aixella esquerra
   T22.549 Corrosió de primer grau, aixella no especificada
  T22.55 Corrosió de primer grau d'espatlla
   T22.551 Corrosió de primer grau, espatlla dreta
   T22.552 Corrosió de primer grau, espatlla esquerra
   T22.559 Corrosió de primer grau, espatlla no especificada
  T22.56 Corrosió de primer grau de regió escapular
   T22.561 Corrosió de primer grau, regió escapular dreta
   T22.562 Corrosió de primer grau, regió escapular esquerra
   T22.569 Corrosió de primer grau, regió escapular no especificada

  T22.59 Corrosió de primer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.591 Corrosió de primer grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.592 Corrosió de primer grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.599 Corrosió de primer grau, espatlla i extremitat superior no especificades,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.6 Corrosió de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T22.60 Corrosió de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.61 Corrosió de segon grau d'avantbraç
   T22.611 Corrosió de segon grau, avantbraç dret
   T22.612 Corrosió de segon grau, avantbraç esquerre
   T22.619 Corrosió de segon grau, avantbraç no especificat
  T22.62 Corrosió de segon grau de colze
   T22.621 Corrosió de segon grau, colze dret
   T22.622 Corrosió de segon grau, colze esquerre
   T22.629 Corrosió de segon grau, colze no especificat
  T22.63 Corrosió de segon grau de braç

1196



   T22.631 Corrosió de segon grau, braç dret
   T22.632 Corrosió de segon grau, braç esquerre
   T22.639 Corrosió de segon grau, braç no especificat
  T22.64 Corrosió de segon grau d'aixella
   T22.641 Corrosió de segon grau, aixella dreta
   T22.642 Corrosió de segon grau, aixella esquerra
   T22.649 Corrosió de segon grau, aixella no especificada
  T22.65 Corrosió de segon grau d'espatlla
   T22.651 Corrosió de segon grau, espatlla dreta
   T22.652 Corrosió de segon grau, espatlla esquerra
   T22.659 Corrosió de segon grau, espatlla no especificada
  T22.66 Corrosió de segon grau de regió escapular
   T22.661 Corrosió de segon grau, regió escapular dreta
   T22.662 Corrosió de segon grau, regió escapular esquerra
   T22.669 Corrosió de segon grau, regió escapular no especificada

  T22.69 Corrosió de segon grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.691 Corrosió de segon grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.692 Corrosió de segon grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.699 Corrosió de segon grau, espatlla i extremitat superior no especificades,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

 T22.7 Corrosió de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T22.70 Corrosió de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localització no especificada

  T22.71 Corrosió de tercer grau d'avantbraç
   T22.711 Corrosió de tercer grau, avantbraç dret
   T22.712 Corrosió de tercer grau, avantbraç esquerre
   T22.719 Corrosió de tercer grau, avantbraç no especificat
  T22.72 Corrosió de tercer grau de colze
   T22.721 Corrosió de tercer grau, colze dret
   T22.722 Corrosió de tercer grau, colze esquerre
   T22.729 Corrosió de tercer grau, colze no especificat
  T22.73 Corrosió de tercer grau de braç
   T22.731 Corrosió de tercer grau, braç dret
   T22.732 Corrosió de tercer grau, braç esquerre
   T22.739 Corrosió de tercer grau, braç no especificat
  T22.74 Corrosió de tercer grau d'aixella
   T22.741 Corrosió de tercer grau, aixella dreta
   T22.742 Corrosió de tercer grau, aixella esquerra
   T22.749 Corrosió de tercer grau, aixella no especificada
  T22.75 Corrosió de tercer grau d'espatlla
   T22.751 Corrosió de tercer grau, espatlla dreta
   T22.752 Corrosió de tercer grau, espatlla esquerra
   T22.759 Corrosió de tercer grau, espatlla no especificada
  T22.76 Corrosió de tercer grau de regió escapular
   T22.761 Corrosió de tercer grau, regió escapular dreta
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   T22.762 Corrosió de tercer grau, regió escapular esquerra
   T22.769 Corrosió de tercer grau, regió escapular no especificada

  T22.79 Corrosió de tercer grau d'espatlla i extremitat superior, excepte canell i mà,
localitzacions múltiples

   T22.791 Corrosió de tercer grau, espatlla i extremitat superior dretes, excepte
canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.792 Corrosió de tercer grau, espatlla i extremitat superior esquerres,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

   T22.799 Corrosió de tercer grau, espatlla i extremitat superior no especificades,
excepte canell i mà, localitzacions múltiples

T23 Cremada i corrosió de canell i mà
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T23

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T23.0 Cremada de grau no especificat de canell i mà, localitzacions múltiples

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T23.00 Cremada de grau no especificat de mà, localització no especificada
   T23.001 Cremada de grau no especificat, mà dreta, localització no especificada

   T23.002 Cremada de grau no especificat, mà esquerra, localització no
especificada

   T23.009 Cremada de grau no especificat, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.01 Cremada de polze (ungla), grau no especificat
   T23.011 Cremada de grau no especificat, polze dret (ungla)
   T23.012 Cremada de grau no especificat, polze esquerre (ungla)
   T23.019 Cremada de grau no especificat, polze no especificat (ungla)
  T23.02 Cremada de grau no especificat d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.021 Cremada de grau no especificat, un sol dit de la mà dreta (ungla),
excepte el polze

   T23.022 Cremada de grau no especificat, un sol dit de la mà esquerra (ungla),
excepte el polze

   T23.029 Cremada de grau no especificat, un sol dit de mà no especificada
(ungla), excepte el polze

  T23.03 Cremada de grau no especificat de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el
polze

   T23.031 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de la mà dreta (ungla),
sense incloure el polze

   T23.032 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de la mà esquerra
(ungla), sense incloure el polze

   T23.039 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de mà no especificada
(ungla), sense incloure el polze

  T23.04 Cremada de grau no especificat de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.041 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de la mà dreta (ungla),
incloent el polze

   T23.042 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de la mà esquerra
(ungla), incloent el polze

   T23.049 Cremada de grau no especificat, múltiples dits de mà no especificada
(ungla), incloent el polze

  T23.05 Cremada de grau no especificat de palmell
   T23.051 Cremada de grau no especificat, palmell dret
   T23.052 Cremada de grau no especificat, palmell esquerre
   T23.059 Cremada de grau no especificat, palmell no especificat
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  T23.06 Cremada de dors de la mà, grau no especificat
   T23.061 Cremada de grau no especificat, dors de la mà dreta
   T23.062 Cremada de grau no especificat, dors de la mà esquerra
   T23.069 Cremada de grau no especificat, dors de mà no especificada
  T23.07 Cremada de grau no especificat de canell
   T23.071 Cremada de grau no especificat, canell dret
   T23.072 Cremada de grau no especificat, canell esquerre
   T23.079 Cremada de grau no especificat, canell no especificat
  T23.09 Cremada de grau no especificat de canell i mà, localitzacions múltiples

   T23.091 Cremada de grau no especificat, canell i mà drets, localitzacions
múltiples

   T23.092 Cremada de grau no especificat, canell i mà esquerres, localitzacions
múltiples

   T23.099 Cremada de grau no especificat, canell i mà no especificats,
localitzacions múltiples

 T23.1 Cremada de primer grau de canell i mà, localitzacions múltiples

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T23.10 Cremada de primer grau de mà, localització no especificada
   T23.101 Cremada de primer grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.102 Cremada de primer grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.109 Cremada de primer grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.11 Cremada de primer grau de polze (ungla)
   T23.111 Cremada de primer grau, polze dret (ungla)
   T23.112 Cremada de primer grau, polze esquerre (ungla)
   T23.119 Cremada de primer grau, polze no especificat (ungla)
  T23.12 Cremada de primer grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.121 Cremada de primer grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.122 Cremada de primer grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte
el polze

   T23.129 Cremada de primer grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.13 Cremada de primer grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.131 Cremada de primer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.132 Cremada de primer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
sense incloure el polze

   T23.139 Cremada de primer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.14 Cremada de primer grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.141 Cremada de primer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent
el polze

   T23.142 Cremada de primer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.149 Cremada de primer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.15 Cremada de primer grau de palmell
   T23.151 Cremada de primer grau, palmell dret
   T23.152 Cremada de primer grau, palmell esquerre
   T23.159 Cremada de primer grau, palmell no especificat
  T23.16 Cremada de primer grau de dors de la mà
   T23.161 Cremada de primer grau, dors de la mà dreta
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   T23.162 Cremada de primer grau, dors de la mà esquerra
   T23.169 Cremada de primer grau, dors de mà no especificada
  T23.17 Cremada de primer grau de canell
   T23.171 Cremada de primer grau, canell dret
   T23.172 Cremada de primer grau, canell esquerre
   T23.179 Cremada de primer grau, canell no especificat
  T23.19 Cremada de primer grau de canell i mà, localitzacions múltiples
   T23.191 Cremada de primer grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
   T23.192 Cremada de primer grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples

   T23.199 Cremada de primer grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples

 T23.2 Cremada de segon grau de canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T23.20 Cremada de segon grau de mà, localització no especificada
   T23.201 Cremada de segon grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.202 Cremada de segon grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.209 Cremada de segon grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.21 Cremada de segon grau de polze (ungla)
   T23.211 Cremada de segon grau, polze dret (ungla)
   T23.212 Cremada de segon grau, polze esquerre (ungla)
   T23.219 Cremada de segon grau, polze no especificat (ungla)
  T23.22 Cremada de segon grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.221 Cremada de segon grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.222 Cremada de segon grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte
el polze

   T23.229 Cremada de segon grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.23 Cremada de segon grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.231 Cremada de segon grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.232 Cremada de segon grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
sense incloure el polze

   T23.239 Cremada de segon grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.24 Cremada de segon grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.241 Cremada de segon grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent
el polze

   T23.242 Cremada de segon grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.249 Cremada de segon grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.25 Cremada de segon grau de palmell
   T23.251 Cremada de segon grau, palmell dret
   T23.252 Cremada de segon grau, palmell esquerre
   T23.259 Cremada de segon grau, palmell no especificat
  T23.26 Cremada de segon grau de dors de la mà
   T23.261 Cremada de segon grau, dors de la mà dreta
   T23.262 Cremada de segon grau, dors de la mà esquerra
   T23.269 Cremada de segon grau, dors de mà no especificada
  T23.27 Cremada de segon grau de canell
   T23.271 Cremada de segon grau, canell dret
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   T23.272 Cremada de segon grau, canell esquerre
   T23.279 Cremada de segon grau, canell no especificat
  T23.29 Cremada de segon grau de canell i mà, localitzacions múltiples
   T23.291 Cremada de segon grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
   T23.292 Cremada de segon grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples

   T23.299 Cremada de segon grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples

 T23.3 Cremada de tercer grau de canell i mà

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T23.30 Cremada de tercer grau de mà, localització no especificada
   T23.301 Cremada de tercer grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.302 Cremada de tercer grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.309 Cremada de tercer grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.31 Cremada de tercer grau de polze (ungla)
   T23.311 Cremada de tercer grau, polze dret (ungla)
   T23.312 Cremada de tercer grau, polze esquerre (ungla)
   T23.319 Cremada de tercer grau, polze no especificat (ungla)
  T23.32 Cremada de tercer grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.321 Cremada de tercer grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.322 Cremada de tercer grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte el
polze

   T23.329 Cremada de tercer grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.33 Cremada de tercer grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.331 Cremada de tercer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.332 Cremada de tercer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla), sense
incloure el polze

   T23.339 Cremada de tercer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.34 Cremada de tercer grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.341 Cremada de tercer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent el
polze

   T23.342 Cremada de tercer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.349 Cremada de tercer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.35 Cremada de tercer grau de palmell
   T23.351 Cremada de tercer grau, palmell dret
   T23.352 Cremada de tercer grau, palmell esquerre
   T23.359 Cremada de tercer grau, palmell no especificat
  T23.36 Cremada de tercer grau de dors de la mà
   T23.361 Cremada de tercer grau, dors de la mà dreta
   T23.362 Cremada de tercer grau, dors de la mà esquerra
   T23.369 Cremada de tercer grau, dors de mà no especificada
  T23.37 Cremada de tercer grau de canell
   T23.371 Cremada de tercer grau, canell dret
   T23.372 Cremada de tercer grau, canell esquerre
   T23.379 Cremada de tercer grau, canell no especificat
  T23.39 Cremada de tercer grau de canell i la mà, localitzacions múltiples
   T23.391 Cremada de tercer grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
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   T23.392 Cremada de tercer grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples

   T23.399 Cremada de tercer grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples

 T23.4 Corrosió de grau no especificat de canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T23.40 Corrosió de grau no especificat de mà, localització no especificada
   T23.401 Corrosió de grau no especificat, mà dreta, localització no especificada

   T23.402 Corrosió de grau no especificat, mà esquerra, localització no
especificada

   T23.409 Corrosió de grau no especificat, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.41 Corrosió de grau no especificat de polze (ungla)
   T23.411 Corrosió de grau no especificat, polze dret (ungla)
   T23.412 Corrosió de grau no especificat, polze esquerre (ungla)
   T23.419 Corrosió de grau no especificat, polze no especificat (ungla)
  T23.42 Corrosió de grau no especificat d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.421 Corrosió de grau no especificat, un sol dit de la mà dreta (ungla),
excepte el polze

   T23.422 Corrosió de grau no especificat, un sol dit de la mà esquerra (ungla),
excepte el polze

   T23.429 Corrosió de grau no especificat, un sol dit de mà no especificada
(ungla), excepte el polze

  T23.43 Corrosió de grau no especificat de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el
polze

   T23.431 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de la mà dreta (ungla),
sense incloure el polze

   T23.432 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de la mà esquerra
(ungla), sense incloure el polze

   T23.439 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de mà no especificada
(ungla), sense incloure el polze

  T23.44 Corrosió de grau no especificat de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.441 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de la mà dreta (ungla),
incloent el polze

   T23.442 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de la mà esquerra
(ungla), incloent el polze

   T23.449 Corrosió de grau no especificat, múltiples dits de mà no especificada
(ungla), incloent el polze

  T23.45 Corrosió de grau no especificat de palmell
   T23.451 Corrosió de grau no especificat, palmell dret
   T23.452 Corrosió de grau no especificat, palmell esquerre
   T23.459 Corrosió de grau no especificat, palmell no especificat
  T23.46 Corrosió de grau no especificat de dors de la mà
   T23.461 Corrosió de grau no especificat, dors de la mà dreta
   T23.462 Corrosió de grau no especificat, dors de la mà esquerra
   T23.469 Corrosió de grau no especificat, dors de mà no especificada
  T23.47 Corrosió de grau no especificat de canell
   T23.471 Corrosió de grau no especificat, canell dret
   T23.472 Corrosió de grau no especificat, canell esquerre
   T23.479 Corrosió de grau no especificat, canell no especificat
  T23.49 Corrosió de grau no especificat de canell i mà, localitzacions múltiples
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   T23.491 Corrosió de grau no especificat, canell i mà drets, localitzacions
múltiples

   T23.492 Corrosió de grau no especificat, canell i mà esquerres, localitzacions
múltiples

   T23.499 Corrosió de grau no especificat, canell i mà no especificats,
localitzacions múltiples

 T23.5 Corrosió de primer grau de canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T23.50 Corrosió de primer grau de mà, localització no especificada
   T23.501 Corrosió de primer grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.502 Corrosió de primer grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.509 Corrosió de primer grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.51 Corrosió de primer grau de polze (ungla)
   T23.511 Corrosió de primer grau, polze dret (ungla)
   T23.512 Corrosió de primer grau, polze esquerre (ungla)
   T23.519 Corrosió de primer grau, polze no especificat (ungla)
  T23.52 Corrosió de primer grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.521 Corrosió de primer grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.522 Corrosió de primer grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte el
polze

   T23.529 Corrosió de primer grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.53 Corrosió de primer grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.531 Corrosió de primer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.532 Corrosió de primer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla), sense
incloure el polze

   T23.539 Corrosió de primer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.54 Corrosió de primer grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.541 Corrosió de primer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent
el polze

   T23.542 Corrosió de primer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.549 Corrosió de primer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.55 Corrosió de primer grau de palmell
   T23.551 Corrosió de primer grau, palmell dret
   T23.552 Corrosió de primer grau, palmell esquerre
   T23.559 Corrosió de primer grau, palmell no especificat
  T23.56 Corrosió de primer grau de dors de la mà
   T23.561 Corrosió de primer grau, dors de la mà dreta
   T23.562 Corrosió de primer grau, dors de la mà esquerra
   T23.569 Corrosió de primer grau, dors de mà no especificada
  T23.57 Corrosió de primer grau de canell
   T23.571 Corrosió de primer grau, canell dret
   T23.572 Corrosió de primer grau, canell esquerre
   T23.579 Corrosió de primer grau, canell no especificat
  T23.59 Corrosió de primer grau de canell i mà, localitzacions múltiples
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   T23.591 Corrosió de primer grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
   T23.592 Corrosió de primer grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples

   T23.599 Corrosió de primer grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples

 T23.6 Corrosió de segon grau de canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T23.60 Corrosió de segon grau de mà, localització no especificada
   T23.601 Corrosió de segon grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.602 Corrosió de segon grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.609 Corrosió de segon grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.61 Corrosió de segon grau de polze (ungla)
   T23.611 Corrosió de segon grau, polze dret (ungla)
   T23.612 Corrosió de segon grau, polze esquerre (ungla)
   T23.619 Corrosió de segon grau, polze no especificat (ungla)
  T23.62 Corrosió de segon grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.621 Corrosió de segon grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.622 Corrosió de segon grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte el
polze

   T23.629 Corrosió de segon grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.63 Corrosió de segon grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.631 Corrosió de segon grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.632 Corrosió de segon grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla), sense
incloure el polze

   T23.639 Corrosió de segon grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.64 Corrosió de segon grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.641 Corrosió de segon grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent
el polze

   T23.642 Corrosió de segon grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.649 Corrosió de segon grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.65 Corrosió de segon grau de palmell
   T23.651 Corrosió de segon grau, palmell dret
   T23.652 Corrosió de segon grau, palmell esquerre
   T23.659 Corrosió de segon grau, palmell no especificat
  T23.66 Corrosió de segon grau de dors de la mà
   T23.661 Corrosió de segon grau, dors de la mà dreta
   T23.662 Corrosió de segon grau, dors de la mà esquerra
   T23.669 Corrosió de segon grau, dors de mà no especificada
  T23.67 Corrosió de segon grau de canell
   T23.671 Corrosió de segon grau, canell dret
   T23.672 Corrosió de segon grau, canell esquerre
   T23.679 Corrosió de segon grau, canell no especificat
  T23.69 Corrosió de segon grau de canell i mà, localitzacions múltiples
   T23.691 Corrosió de segon grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
   T23.692 Corrosió de segon grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples
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   T23.699 Corrosió de segon grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples

 T23.7 Corrosió de tercer grau de canell i mà

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T23.70 Corrosió de tercer grau de mà, localització no especificada
   T23.701 Corrosió de tercer grau, mà dreta, localització no especificada
   T23.702 Corrosió de tercer grau, mà esquerra, localització no especificada

   T23.709 Corrosió de tercer grau, mà no especificada, localització no
especificada

  T23.71 Corrosió de tercer grau de polze (ungla)
   T23.711 Corrosió de tercer grau, polze dret (ungla)
   T23.712 Corrosió de tercer grau, polze esquerre (ungla)
   T23.719 Corrosió de tercer grau, polze no especificat (ungla)
  T23.72 Corrosió de tercer grau d'un sol dit de la mà (ungla), excepte el polze

   T23.721 Corrosió de tercer grau, un sol dit de la mà dreta (ungla), excepte el
polze

   T23.722 Corrosió de tercer grau, un sol dit de la mà esquerra (ungla), excepte el
polze

   T23.729 Corrosió de tercer grau, un sol dit de mà no especificada (ungla),
excepte el polze

  T23.73 Corrosió de tercer grau de múltiples dits de la mà (ungla), sense incloure el polze

   T23.731 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), sense
incloure el polze

   T23.732 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla), sense
incloure el polze

   T23.739 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
sense incloure el polze

  T23.74 Corrosió de tercer grau de múltiples dits de la mà (ungla), incloent el polze

   T23.741 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de la mà dreta (ungla), incloent el
polze

   T23.742 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de la mà esquerra (ungla),
incloent el polze

   T23.749 Corrosió de tercer grau, múltiples dits de mà no especificada (ungla),
incloent el polze

  T23.75 Corrosió de tercer grau de palmell
   T23.751 Corrosió de tercer grau, palmell dret
   T23.752 Corrosió de tercer grau, palmell esquerre
   T23.759 Corrosió de tercer grau, palmell no especificat
  T23.76 Corrosió de tercer grau de dors de la mà
   T23.761 Corrosió de tercer grau, dors de la mà dreta
   T23.762 Corrosió de tercer grau, dors de la mà esquerra
   T23.769 Corrosió de tercer grau, dors de mà no especificada
  T23.77 Corrosió de tercer grau de canell
   T23.771 Corrosió de tercer grau, canell dret
   T23.772 Corrosió de tercer grau, canell esquerre
   T23.779 Corrosió de tercer grau, canell no especificat
  T23.79 Corrosió de tercer grau de canell i la mà, localitzacions múltiples
   T23.791 Corrosió de tercer grau, canell i mà drets, localitzacions múltiples
   T23.792 Corrosió de tercer grau, canell i mà esquerres, localitzacions múltiples

   T23.799 Corrosió de tercer grau, canell i mà no especificats, localitzacions
múltiples
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T24 Cremada i corrosió d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

 Exclou 2: cremada i corrosió de regió del maluc (T21.-)
cremada i corrosió de turmell i peu (T25.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T24

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T24.0 Cremada de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T24.00 Cremada de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.001 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior dreta, excepte
turmell i peu, localització no especificada

   T24.002 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior esquerra, excepte
turmell i peu, localització no especificada

   T24.009 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior no especificada,
excepte turmell i peu, localització no especificada

  T24.01 Cremada de grau no especificat de cuixa
   T24.011 Cremada de grau no especificat, cuixa dreta
   T24.012 Cremada de grau no especificat, cuixa esquerra
   T24.019 Cremada de grau no especificat, cuixa no especificada
  T24.02 Cremada de grau no especificat de genoll
   T24.021 Cremada de grau no especificat, genoll dret
   T24.022 Cremada de grau no especificat, genoll esquerre
   T24.029 Cremada de grau no especificat, genoll no especificat
  T24.03 Cremada de cama, grau no especificat
   T24.031 Cremada de grau no especificat, cama dreta
   T24.032 Cremada de grau no especificat, cama esquerra
   T24.039 Cremada de grau no especificat, cama no especificada

  T24.09 Cremada de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.091 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior dreta, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

   T24.092 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior esquerra, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

   T24.099 Cremada de grau no especificat, extremitat inferior no especificada,
excepte turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.1 Cremada de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T24.10 Cremada de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.101 Cremada de primer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.102 Cremada de primer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.109 Cremada de primer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.11 Cremada de primer grau de cuixa
   T24.111 Cremada de primer grau, cuixa dreta
   T24.112 Cremada de primer grau, cuixa esquerra
   T24.119 Cremada de primer grau, cuixa no especificada
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  T24.12 Cremada de primer grau de genoll
   T24.121 Cremada de primer grau, genoll dret
   T24.122 Cremada de primer grau, genoll esquerre
   T24.129 Cremada de primer grau, genoll no especificat
  T24.13 Cremada de primer grau de cama
   T24.131 Cremada de primer grau, cama dreta
   T24.132 Cremada de primer grau, cama esquerra
   T24.139 Cremada de primer grau, cama no especificada

  T24.19 Cremada de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.191 Cremada de primer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.192 Cremada de primer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.199 Cremada de primer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.2 Cremada de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T24.20 Cremada de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.201 Cremada de segon grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.202 Cremada de segon grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.209 Cremada de segon grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.21 Cremada de segon grau de cuixa
   T24.211 Cremada de segon grau, cuixa dreta
   T24.212 Cremada de segon grau, cuixa esquerra
   T24.219 Cremada de segon grau, cuixa no especificada
  T24.22 Cremada de segon grau de genoll
   T24.221 Cremada de segon grau, genoll dret
   T24.222 Cremada de segon grau, genoll esquerre
   T24.229 Cremada de segon grau, genoll no especificat
  T24.23 Cremada de segon grau de cama
   T24.231 Cremada de segon grau, cama dreta
   T24.232 Cremada de segon grau, cama esquerra
   T24.239 Cremada de segon grau, cama no especificada

  T24.29 Cremada de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.291 Cremada de segon grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.292 Cremada de segon grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.299 Cremada de segon grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.3 Cremada de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T24.30 Cremada de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.301 Cremada de tercer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada
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   T24.302 Cremada de tercer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.309 Cremada de tercer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.31 Cremada de tercer grau de cuixa
   T24.311 Cremada de tercer grau, cuixa dreta
   T24.312 Cremada de tercer grau, cuixa esquerra
   T24.319 Cremada de tercer grau, cuixa no especificada
  T24.32 Cremada de tercer grau de genoll
   T24.321 Cremada de tercer grau, genoll dret
   T24.322 Cremada de tercer grau, genoll esquerre
   T24.329 Cremada de tercer grau, genoll no especificat
  T24.33 Cremada de tercer grau de cama
   T24.331 Cremada de tercer grau, cama dreta
   T24.332 Cremada de tercer grau, cama esquerra
   T24.339 Cremada de tercer grau, cama no especificada

  T24.39 Cremada de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.391 Cremada de tercer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.392 Cremada de tercer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.399 Cremada de tercer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.4 Corrosió de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T24.40 Corrosió de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.401 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior dreta, excepte
turmell i peu, localització no especificada

   T24.402 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior esquerra, excepte
turmell i peu, localització no especificada

   T24.409 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior no especificada,
excepte turmell i peu, localització no especificada

  T24.41 Corrosió de grau no especificat de cuixa
   T24.411 Corrosió de grau no especificat, cuixa dreta
   T24.412 Corrosió de grau no especificat, cuixa esquerra
   T24.419 Corrosió de grau no especificat, cuixa no especificada
  T24.42 Corrosió de grau no especificat de genoll
   T24.421 Corrosió de grau no especificat, genoll dret
   T24.422 Corrosió de grau no especificat, genoll esquerre
   T24.429 Corrosió de grau no especificat, genoll no especificat
  T24.43 Corrosió de grau no especificat de cama
   T24.431 Corrosió de grau no especificat, cama dreta
   T24.432 Corrosió de grau no especificat, cama esquerra
   T24.439 Corrosió de grau no especificat, cama no especificada

  T24.49 Corrosió de grau no especificat d'extremitat inferior, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.491 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior dreta, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples
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   T24.492 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior esquerra, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

   T24.499 Corrosió de grau no especificat, extremitat inferior no especificada,
excepte turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.5 Corrosió de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T24.50 Corrosió de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.501 Corrosió de primer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.502 Corrosió de primer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.509 Corrosió de primer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.51 Corrosió de primer grau de cuixa
   T24.511 Corrosió de primer grau, cuixa dreta
   T24.512 Corrosió de primer grau, cuixa esquerra
   T24.519 Corrosió de primer grau, cuixa no especificada
  T24.52 Corrosió de primer grau de genoll
   T24.521 Corrosió de primer grau, genoll dret
   T24.522 Corrosió de primer grau, genoll esquerre
   T24.529 Corrosió de primer grau, genoll no especificat
  T24.53 Corrosió de primer grau de cama
   T24.531 Corrosió de primer grau, cama dreta
   T24.532 Corrosió de primer grau, cama esquerra
   T24.539 Corrosió de primer grau, cama no especificada

  T24.59 Corrosió de primer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.591 Corrosió de primer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.592 Corrosió de primer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.599 Corrosió de primer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.6 Corrosió de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T24.60 Corrosió de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.601 Corrosió de segon grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.602 Corrosió de segon grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.609 Corrosió de segon grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.61 Corrosió de segon grau de cuixa
   T24.611 Corrosió de segon grau, cuixa dreta
   T24.612 Corrosió de segon grau, cuixa esquerra
   T24.619 Corrosió de segon grau, cuixa no especificada
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  T24.62 Corrosió de segon grau de genoll
   T24.621 Corrosió de segon grau, genoll dret
   T24.622 Corrosió de segon grau, genoll esquerre
   T24.629 Corrosió de segon grau, genoll no especificat
  T24.63 Corrosió de segon grau de cama
   T24.631 Corrosió de segon grau, cama dreta
   T24.632 Corrosió de segon grau, cama esquerra
   T24.639 Corrosió de segon grau, cama no especificada

  T24.69 Corrosió de segon grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.691 Corrosió de segon grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.692 Corrosió de segon grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.699 Corrosió de segon grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples

 T24.7 Corrosió de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T24.70 Corrosió de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localització no
especificada

   T24.701 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localització no especificada

   T24.702 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localització no especificada

   T24.709 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localització no especificada

  T24.71 Corrosió de tercer grau de cuixa
   T24.711 Corrosió de tercer grau, cuixa dreta
   T24.712 Corrosió de tercer grau, cuixa esquerra
   T24.719 Corrosió de tercer grau, cuixa no especificada
  T24.72 Corrosió de tercer grau de genoll
   T24.721 Corrosió de tercer grau, genoll dret
   T24.722 Corrosió de tercer grau, genoll esquerre
   T24.729 Corrosió de tercer grau, genoll no especificat
  T24.73 Corrosió de tercer grau de cama
   T24.731 Corrosió de tercer grau, cama dreta
   T24.732 Corrosió de tercer grau, cama esquerra
   T24.739 Corrosió de tercer grau, cama no especificada

  T24.79 Corrosió de tercer grau d'extremitat inferior, excepte turmell i peu, localitzacions
múltiples

   T24.791 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior dreta, excepte turmell i peu,
localitzacions múltiples

   T24.792 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior esquerra, excepte turmell i
peu, localitzacions múltiples

   T24.799 Corrosió de tercer grau, extremitat inferior no especificada, excepte
turmell i peu, localitzacions múltiples
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T25 Cremada i corrosió de turmell i peu
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T25

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T25.0 Cremada de grau no especificat de turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T25.01 Cremada de turmell, grau no especificat
   T25.011 Cremada de grau no especificat, turmell dret
   T25.012 Cremada de grau no especificat, turmell esquerre
   T25.019 Cremada de grau no especificat, turmell no especificat
  T25.02 Cremada de grau no especificat de peu
   Exclou 2: cremada de grau no especificat de dit del peu (ungla) (T25.03-)
   T25.021 Cremada de grau no especificat, peu dret
   T25.022 Cremada de grau no especificat, peu esquerre
   T25.029 Cremada de grau no especificat, peu no especificat
  T25.03 Cremada de grau no especificat de dit del peu (ungla)
   T25.031 Cremada de grau no especificat, dit del peu dret (ungla)
   T25.032 Cremada de grau no especificat, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.039 Cremada de grau no especificat, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.09 Cremada de grau no especificat de turmell i peu, localitzacions múltiples

   T25.091 Cremada de grau no especificat, turmell i peu drets, localitzacions
múltiples

   T25.092 Cremada de grau no especificat, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.099 Cremada de grau no especificat, turmell i peu no especificats,
localitzacions múltiples

 T25.1 Cremada de primer grau de turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T25.11 Cremada de primer grau de turmell
   T25.111 Cremada de primer grau, turmell dret
   T25.112 Cremada de primer grau, turmell esquerre
   T25.119 Cremada de primer grau, turmell no especificat
  T25.12 Cremada de primer grau de peu
   Exclou 2: cremada de primer grau de dit del peu (ungla) (T25.13-)
   T25.121 Cremada de primer grau, peu dret
   T25.122 Cremada de primer grau, peu esquerre
   T25.129 Cremada de primer grau, peu no especificat
  T25.13 Cremada de primer grau de dit del peu (ungla)
   T25.131 Cremada de primer grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.132 Cremada de primer grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.139 Cremada de primer grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.19 Cremada de primer grau de turmell i peu, localitzacions múltiples
   T25.191 Cremada de primer grau, turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.192 Cremada de primer grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.199 Cremada de primer grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

 T25.2 Cremada de segon grau de turmell i peu
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Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T25.21 Cremada de segon grau de turmell
   T25.211 Cremada de segon grau, turmell dret
   T25.212 Cremada de segon grau, turmell esquerre
   T25.219 Cremada de segon grau, turmell no especificat
  T25.22 Cremada de segon grau de peu
   Exclou 2: cremada de segon grau de dit del peu (ungla) (T25.23-)
   T25.221 Cremada de segon grau, peu dret
   T25.222 Cremada de segon grau, peu esquerre
   T25.229 Cremada de segon grau, peu no especificat
  T25.23 Cremada de segon grau de dit del peu (ungla)
   T25.231 Cremada de segon grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.232 Cremada de segon grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.239 Cremada de segon grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.29 Cremada de segon grau del turmell i el peu, localitzacions múltiples
   T25.291 Cremada de segon grau, turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.292 Cremada de segon grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.299 Cremada de segon grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

 T25.3 Cremada de tercer grau de turmell i peu

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T25.31 Cremada de tercer grau de turmell
   T25.311 Cremada de tercer grau, turmell dret
   T25.312 Cremada de tercer grau, turmell esquerre
   T25.319 Cremada de tercer grau, turmell no especificat
  T25.32 Cremada de tercer grau de peu
   Exclou 2: cremada de tercer grau de dit del peu (ungla) (T25.33-)
   T25.321 Cremada de tercer grau, peu dret
   T25.322 Cremada de tercer grau, peu esquerre
   T25.329 Cremada de tercer grau, peu no especificat
  T25.33 Cremada de tercer grau de dit del peu (ungla)
   T25.331 Cremada de tercer grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.332 Cremada de tercer grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.339 Cremada de tercer grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.39 Cremada de tercer grau de turmell i peu, localitzacions múltiples
   T25.391 Cremada de tercer grau, turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.392 Cremada de tercer grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.399 Cremada de tercer grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

 T25.4 Corrosió de grau no especificat de turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T25.41 Corrosió de grau no especificat de turmell
   T25.411 Corrosió de grau no especificat, turmell dret
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   T25.412 Corrosió de grau no especificat, turmell esquerre
   T25.419 Corrosió de grau no especificat, turmell no especificat
  T25.42 Corrosió de grau no especificat de peu
   Exclou 2: corrosió de grau no especificat de dit del peu (ungla) (T25.43-)
   T25.421 Corrosió de grau no especificat, peu dret
   T25.422 Corrosió de grau no especificat, peu esquerre
   T25.429 Corrosió de grau no especificat, peu no especificat
  T25.43 Corrosió de grau no especificat de dit del peu (ungla)
   T25.431 Corrosió de grau no especificat, dit del peu dret (ungla)
   T25.432 Corrosió de grau no especificat, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.439 Corrosió de grau no especificat, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.49 Corrosió de grau no especificat de turmell i peu, localitzacions múltiples

   T25.491 Corrosió de grau no especificat, turmell i peu drets, localitzacions
múltiples

   T25.492 Corrosió de grau no especificat, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.499 Corrosió de grau no especificat, turmell i peu no especificats,
localitzacions múltiples

 T25.5 Corrosió de primer grau de turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T25.51 Corrosió de primer grau de turmell
   T25.511 Corrosió de primer grau, turmell dret
   T25.512 Corrosió de primer grau, turmell esquerre
   T25.519 Corrosió de primer grau, turmell no especificat
  T25.52 Corrosió de primer grau de peu
   Exclou 2: corrosió de primer grau de dit del peu (ungla) (T25.53-)
   T25.521 Corrosió de primer grau, peu dret
   T25.522 Corrosió de primer grau, peu esquerre
   T25.529 Corrosió de primer grau, peu no especificat
  T25.53 Corrosió de primer grau de dit del peu (ungla)
   T25.531 Corrosió de primer grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.532 Corrosió de primer grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.539 Corrosió de primer grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.59 Corrosió de primer grau de turmell i peu, localitzacions múltiples
   T25.591 Corrosió de primer grau, turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.592 Corrosió de primer grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.599 Corrosió de primer grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

 T25.6 Corrosió de segon grau de turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T25.61 Corrosió de segon grau de turmell
   T25.611 Corrosió de segon grau, turmell dret
   T25.612 Corrosió de segon grau, turmell esquerre
   T25.619 Corrosió de segon grau, turmell no especificat
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  T25.62 Corrosió de segon grau de peu
   Exclou 2: corrosió de segon grau de dit del peu (ungla) (T25.63-)
   T25.621 Corrosió de segon grau, peu dret
   T25.622 Corrosió de segon grau, peu esquerre
   T25.629 Corrosió de segon grau, peu no especificat
  T25.63 Corrosió de segon grau de dit del peu (ungla)
   T25.631 Corrosió de segon grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.632 Corrosió de segon grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.639 Corrosió de segon grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.69 Corrosió de segon grau de turmell i peu, localitzacions múltiples
   T25.691 Corrosió de segon grau, turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.692 Corrosió de segon grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.699 Corrosió de segon grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

 T25.7 Corrosió de tercer grau de turmell i peu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T25.71 Corrosió de tercer grau de turmell
   T25.711 Corrosió de tercer grau, turmell dret
   T25.712 Corrosió de tercer grau, turmell esquerre
   T25.719 Corrosió de tercer grau, turmell no especificat
  T25.72 Corrosió de tercer grau de peu
   Exclou 2: corrosió de tercer grau de dit del peu (ungla) (T25.73-)
   T25.721 Corrosió de tercer grau, peu dret
   T25.722 Corrosió de tercer grau, peu esquerre
   T25.729 Corrosió de tercer grau, peu no especificat
  T25.73 Corrosió de tercer grau de dit del peu (ungla)
   T25.731 Corrosió de tercer grau, dit del peu dret (ungla)
   T25.732 Corrosió de tercer grau, dit del peu esquerre (ungla)
   T25.739 Corrosió de tercer grau, dit de peu no especificat (ungla)
  T25.79 Corrosió de tercer grau de turmell i peu, localitzacions múltiples
   T25.791 Corrosió de tercer grau de turmell i peu drets, localitzacions múltiples

   T25.792 Corrosió de tercer grau, turmell i peu esquerres, localitzacions
múltiples

   T25.799 Corrosió de tercer grau, turmell i peu no especificats, localitzacions
múltiples

Cremades i corrosions limitades a l'ull i als òrgans interns (T26-T28)
T26 Cremada i corrosió limitades a l'ull i als annexos oculars
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T26

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T26.0 Cremada de parpella i àrea periocular

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T26.00 Cremada, parpella i àrea periocular no especificades
  T26.01 Cremada, parpella i àrea periocular dretes
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  T26.02 Cremada, parpella i àrea periocular esquerres
 T26.1 Cremada de còrnia i sac conjuntival

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T26.10 Cremada de còrnia i sac conjuntival, ull no especificat
  T26.11 Cremada de còrnia i sac conjuntival, ull dret
  T26.12 Cremada de còrnia i sac conjuntival, ull esquerre
 T26.2 Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T26.20 Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular, ull no especificat
  T26.21 Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular, ull dret
  T26.22 Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular, ull esquerre
 T26.3 Cremada d'altres parts especificades d'ull i annexos oculars

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T26.30 Cremada, altres parts especificades, ull i annexos oculars no especificats
  T26.31 Cremada, altres parts especificades, ull i annexos oculars drets
  T26.32 Cremada, altres parts especificades, ull i annexos oculars esquerres
 T26.4 Corrosió d'ull i annexos oculars, part no especificada

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'origen, la localització i la intenció de la
cremada (X00-X19, X75-X77, X96-X98, Y92)

  T26.40 Cremada, part no especificada, ull i annexos oculars no especificats
  T26.41 Cremada, part no especificada, ull i annexos oculars drets
  T26.42 Cremada, part no especificada, ull i annexos oculars esquerres
 T26.5 Corrosió de parpella i àrea periocular

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T26.50 Corrosió, parpella i àrea periocular no especificades
  T26.51 Corrosió, parpella i àrea periocular dretes
  T26.52 Corrosió, parpella i àrea periocular esquerres
 T26.6 Corrosió de còrnia i sac conjuntival

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T26.60 Corrosió de còrnia i sac conjuntival, ull no especificat
  T26.61 Corrosió de còrnia i sac conjuntival, ull dret
  T26.62 Corrosió de còrnia i sac conjuntival, ull esquerre
 T26.7 Corrosió que produeix ruptura i destrucció de globus ocular

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T26.70 Corrosió que produeix ruptura i destrucció del globus ocular, ull no especificat
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  T26.71 Corrosió que produeix ruptura i destrucció del globus ocular, ull dret
  T26.72 Corrosió que produeix ruptura i destrucció del globus ocular, ull esquerre
 T26.8 Corrosió d'altres parts especificades d'ull i annexos oculars

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T26.80 Corrosió, altres parts especificades, ull i annexos oculars no especificats
  T26.81 Corrosió, altres parts especificades, ull i annexos oculars drets
  T26.82 Corrosió, altres parts especificades, ull i annexos oculars esquerres
 T26.9 Corrosió de part no especificada d'ull i annexos oculars

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)

  T26.90 Corrosió, part no especificada, ull i annexos oculars no especificats
  T26.91 Corrosió, part no especificada, ull i annexos oculars drets
  T26.92 Corrosió, part no especificada, ull i annexos oculars esquerres
T27 Cremada i corrosió de les vies respiratòries

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)
codi de causa externa per a identificar l'origen i la intenció de la cremada (X00-X19, X75-X77,
X96-X98)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T27

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T27.0 Cremada de laringe i tràquea
 T27.1 Cremada que afecta laringe i tràquea amb pulmó
 T27.2 Cremada d'altres parts de les vies respiratòries
  Cremada de cavitat toràcica
 T27.3 Cremada de les vies respiratòries, part no especificada

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció per als codis T27.4-
T27.7

 T27.4 Corrosió de laringe i tràquea
 T27.5 Corrosió que afecta laringe i tràquea amb pulmó

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

 T27.6 Corrosió d'altres parts de les vies respiratòries
 T27.7 Corrosió de les vies respiratòries, part no especificada
T28 Cremada i corrosió d'altres òrgans interns

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar la localització (Y92)
codi de causa externa per a identificar l'origen i la intenció de la cremada (X00-X19, X75-X77,
X96-X98)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T28

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T28.0 Cremada de boca i faringe
 T28.1 Cremada d'esòfag
 T28.2 Cremada d'altres parts del tub digestiu

1216



 T28.3 Cremada d'òrgans genitourinaris interns
 T28.4 Cremada d'altres òrgans interns i d'òrgans interns no especificats
  T28.40 Cremada d'òrgan intern no especificat
  T28.41 Cremada de timpà
   T28.411 Cremada, timpà dret
   T28.412 Cremada, timpà esquerre
   T28.419 Cremada, timpà no especificat
  T28.49 Cremada d'altres òrgans interns

   Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció per a
T28.5-T28.9-

 T28.5 Corrosió de boca i faringe

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

 T28.6 Corrosió d'esòfag

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

 T28.7 Corrosió d'altres parts del tub digestiu

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

 T28.8 Corrosió d'òrgans genitourinaris interns

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

 T28.9 Corrosió d'altres òrgans interns i d'òrgans interns no especificats

  Codifiqueu
primer:

(T51-T65) per a identificar la substància química i la intenció

  T28.90 Corrosió d'òrgans interns no especificats
  T28.91 Corrosió de timpà
   T28.911 Corrosió, timpà dret
   T28.912 Corrosió, timpà esquerre
   T28.919 Corrosió, timpà no especificat
  T28.99 Corrosió d'altres òrgans interns
Cremades i corrosions de regions corporals múltiples i regions corporals no especificades (T30-T32)
T30 Cremada i corrosió, regió corporal no especificada
 T30.0 Cremada de regió corporal no especificada, grau no especificat

  

Aquest codi no s'ha d'emprar en un àmbit hospitalari. Codifiqueu la localització especificada i el grau de
les cremades.
Cremada NE
Cremades múltiples NE

 T30.4 Corrosió de regió corporal no especificada, grau no especificat

  

Aquest codi no s'ha d'emprar en un àmbit hospitalari. Codifiqueu la localització especificada i el grau de
les cremades.
Corrosió NE
Corrosions múltiples NE

T31 Cremades classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada

 
Nota: Empreu aquesta categoria com a codi primari només quan la localització de la cremada no estigui

especificada. S'ha d'emprar com a codi complementari juntament amb les categories T20-T25
quan la localització estigui especificada.

 T31.0 Cremades que afecten menys del 10% de la superfície corporal
 T31.1 Cremades que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal

  T31.10 Cremades que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal NE

  T31.11 Cremades que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

 T31.2 Cremades que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal
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  T31.20 Cremades que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal NE

  T31.21 Cremades que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.22 Cremades que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

 T31.3 Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal

  T31.30 Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal NE

  T31.31 Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.32 Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.33 Cremades que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

 T31.4 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal

  T31.40 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 40% del 49% de la superfície corporal NE

  T31.41 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.42 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.43 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.44 Cremades que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

 T31.5 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal

  T31.50 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal

  T31.51 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.52 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.53 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.54 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

  T31.55 Cremades que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 50% al 59%

 T31.6 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal

  T31.60 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal NE

  T31.61 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.62 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.63 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.64 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

  T31.65 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 50% al 59%
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  T31.66 Cremades que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 60% al 69%

 T31.7 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal

  T31.70 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal NE

  T31.71 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.72 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.73 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.74 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

  T31.75 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 50% al 59%

  T31.76 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 60% al 69%

  T31.77 Cremades que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 70% al 79%

 T31.8 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal

  T31.80 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal NE

  T31.81 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.82 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.83 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.84 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

  T31.85 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 50% al 59%

  T31.86 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 60% al 69%

  T31.87 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 70% al 79%

  T31.88 Cremades que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 80% al 89%

 T31.9 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal

  T31.90 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 0% al 9%

   Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal NE

  T31.91 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 10% al 19%

  T31.92 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 20% al 29%

  T31.93 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 30% al 39%

  T31.94 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 40% al 49%

  T31.95 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 50% al 59%

  T31.96 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 60% al 69%

  T31.97 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 70% al 79%
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  T31.98 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 80% al 89%

  T31.99 Cremades que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb cremades de
tercer grau del 90% o més

T32 Corrosions classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada

 
Nota: Empreu aquesta categoria com a codi primari només quan la localització de la corrosió no estigui

especificada. Es pot emprar com a codi complementari juntament amb les categories T20-T25
quan la localització estigui especificada.

 T32.0 Corrosions que afecten menys del 10% de la superfície corporal
 T32.1 Corrosions que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal

  T32.10 Corrosions que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

   Corrosions que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal NE

  T32.11 Corrosions que afecten del 10% al 19% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

 T32.2 Corrosions que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal

  T32.20 Corrosions que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.21 Corrosions que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.22 Corrosions que afecten del 20% al 29% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

 T32.3 Corrosions que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal

  T32.30 Corrosions que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.31 Corrosions que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.32 Corrosions que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.33 Corrosions que afecten del 30% al 39% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

 T32.4 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal

  T32.40 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.41 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.42 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.43 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

  T32.44 Corrosions que afecten del 40% al 49% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

 T32.5 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal

  T32.50 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.51 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.52 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.53 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

  T32.54 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

  T32.55 Corrosions que afecten del 50% al 59% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 50% al 59%

 T32.6 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal

  T32.60 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%
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  T32.61 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.62 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.63 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

  T32.64 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

  T32.65 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 50% al 59%

  T32.66 Corrosions que afecten del 60% al 69% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 60% al 69%

 T32.7 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal

  T32.70 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.71 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.72 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.73 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

  T32.74 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

  T32.75 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 50% al 59%

  T32.76 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 60% al 69%

  T32.77 Corrosions que afecten del 70% al 79% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 70% al 79%

 T32.8 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal

  T32.80 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.81 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.82 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.83 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%

  T32.84 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

  T32.85 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 50% al 59%

  T32.86 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 60% al 69%

  T32.87 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 70% al 79%

  T32.88 Corrosions que afecten del 80% al 89% de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 80% al 89%

 T32.9 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal

  T32.90 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 0% al 9%

  T32.91 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 10% al 19%

  T32.92 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 20% al 29%

  T32.93 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 30% al 39%
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  T32.94 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 40% al 49%

  T32.95 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 50% al 59%

  T32.96 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 60% al 69%

  T32.97 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 70% al 79%

  T32.98 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 80% al 89%

  T32.99 Corrosions que afecten el 90% o més de la superfície corporal amb corrosió de
tercer grau del 90% o més

Congelació (T33-T34)
Exclou 2: hipotèrmia i altres efectes de temperatura baixa (T68, T69.-)
T33 Congelació superficial
 Inclou: congelació amb pèrdua de gruix parcial de la pell

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T33

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T33.0 Congelació superficial de cap
  T33.01 Congelació superficial d'orella
   T33.011 Congelació superficial, orella dreta
   T33.012 Congelació superficial, orella esquerra
   T33.019 Congelació superficial, orella no especificada
  T33.02 Congelació superficial de nas
  T33.09 Congelació superficial d'altres parts del cap
 T33.1 Congelació superficial de coll
 T33.2 Congelació superficial de tòrax
 T33.3 Congelació superficial de paret abdominal, part inferior de l'esquena i pelvis
 T33.4 Congelació superficial de braç
  Exclou 2: congelació superficial de canell i mà (T33.5-)
  T33.40 Congelació superficial, braç no especificat
  T33.41 Congelació superficial, braç dret
  T33.42 Congelació superficial, braç esquerre
 T33.5 Congelació superficial de canell, mà i dits de la mà
  T33.51 Congelació superficial de canell
   T33.511 Congelació superficial, canell dret
   T33.512 Congelació superficial, canell esquerre
   T33.519 Congelació superficial, canell no especificat
  T33.52 Congelació superficial de mà
   Exclou 2: congelació superficial de dits de la mà (T33.53-)
   T33.521 Congelació superficial, mà dreta
   T33.522 Congelació superficial, mà esquerra
   T33.529 Congelació superficial, mà no especificada
  T33.53 Congelació superficial de dit de la mà
   T33.531 Congelació superficial, dit de la mà dreta
   T33.532 Congelació superficial, dit de la mà esquerra
   T33.539 Congelació superficial, dit de mà no especificada
 T33.6 Congelació superficial de maluc i cuixa
  T33.60 Congelació superficial, maluc i cuixa no especificats
  T33.61 Congelació superficial, maluc i cuixa drets
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  T33.62 Congelació superficial, maluc i cuixa esquerres
 T33.7 Congelació superficial de genoll i cama
  Exclou 2: congelació superficial de turmell i peu (T33.8-)
  T33.70 Congelació superficial, genoll i cama no especificats
  T33.71 Congelació superficial, genoll i cama drets
  T33.72 Congelació superficial, genoll i cama esquerres
 T33.8 Congelació superficial de turmell, peu i dit del peu
  T33.81 Congelació superficial de turmell
   T33.811 Congelació superficial, turmell dret
   T33.812 Congelació superficial, turmell esquerre
   T33.819 Congelació superficial, turmell no especificat
  T33.82 Congelació superficial de peu
   T33.821 Congelació superficial, peu dret
   T33.822 Congelació superficial, peu esquerre
   T33.829 Congelació superficial, peu no especificat
  T33.83 Congelació superficial de dit del peu
   T33.831 Congelació superficial, dit del peu dret
   T33.832 Congelació superficial, dit del peu esquerre
   T33.839 Congelació superficial, dit de peu no especificat
 T33.9 Congelació superficial d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
  T33.90 Congelació superficial de localitzacions no especificades
   Congelació superficial NE
  T33.99 Congelació superficial d'altres localitzacions

   Congelació superficial d'extremitat inferior NE
Congelació superficial de tronc NE

T34 Congelació amb necrosi de teixits
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T34

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T34.0 Congelació amb necrosi de teixits del cap
  T34.01 Congelació amb necrosi de teixits de l'orella
   T34.011 Congelació amb necrosi de teixits, orella dreta
   T34.012 Congelació amb necrosi de teixits, orella esquerra
   T34.019 Congelació amb necrosi de teixits, orella no especificada
  T34.02 Congelació amb necrosi de teixits del nas
  T34.09 Congelació amb necrosi de teixits d'altres parts del cap
 T34.1 Congelació amb necrosi de teixits del coll
 T34.2 Congelació amb necrosi de teixits del tòrax
 T34.3 Congelació amb necrosi de teixits de la paret abdominal, la part inferior de l'esquena i la pelvis
 T34.4 Congelació amb necrosi de teixits de l'extremitat superior
  Exclou 2: congelació amb necrosi de teixits del canell i la mà (T34.5-)
  T34.40 Congelació amb necrosi de teixits, extremitat superior no especificada
  T34.41 Congelació amb necrosi de teixits, extremitat superior dreta
  T34.42 Congelació amb necrosi de teixits, extremitat superior esquerra
 T34.5 Congelació amb necrosi de teixits del canell, mà i dit de la mà
  T34.51 Congelació amb necrosi de teixits del canell
   T34.511 Congelació amb necrosi de teixits, canell dret
   T34.512 Congelació amb necrosi de teixits, canell esquerre
   T34.519 Congelació amb necrosi de teixits, canell no especificat
  T34.52 Congelació amb necrosi de teixits de la mà

1223



   Exclou 2: congelació amb necrosi de teixits del dit de la mà (T34.53-)
   T34.521 Congelació amb necrosi de teixits, mà dreta
   T34.522 Congelació amb necrosi de teixits, mà esquerra
   T34.529 Congelació amb necrosi de teixits, mà no especificada
  T34.53 Congelació amb necrosi de teixits del dit de la mà
   T34.531 Congelació amb necrosi de teixits, dit de la mà dreta
   T34.532 Congelació amb necrosi de teixits, dit de la mà esquerra
   T34.539 Congelació amb necrosi de teixits, dit de mà no especificada
 T34.6 Congelació amb necrosi de teixits del maluc i la cuixa
  T34.60 Congelació amb necrosi de teixits, maluc i cuixa no especificats
  T34.61 Congelació amb necrosi de teixits, maluc i cuixa drets
  T34.62 Congelació amb necrosi de teixits, maluc i cuixa esquerres
 T34.7 Congelació amb necrosi de teixits del genoll i la cama
  Exclou 2: congelació amb necrosi de teixits del turmell i el peu (T34.8-)
  T34.70 Congelació amb necrosi de teixits, genoll i cama no especificats
  T34.71 Congelació amb necrosi de teixits, genoll i cama drets
  T34.72 Congelació amb necrosi de teixits, genoll i cama esquerres
 T34.8 Congelació amb necrosi de teixits del turmell, el peu i els dits del peu
  T34.81 Congelació amb necrosi de teixits del turmell
   T34.811 Congelació amb necrosi de teixits, turmell dret
   T34.812 Congelació amb necrosi de teixits, turmell esquerre
   T34.819 Congelació amb necrosi de teixits, turmell no especificat
  T34.82 Congelació amb necrosi de teixits del peu
   T34.821 Congelació amb necrosi de teixits, peu dret
   T34.822 Congelació amb necrosi de teixits, peu esquerre
   T34.829 Congelació amb necrosi de teixits, peu no especificat
  T34.83 Congelació amb necrosi de teixits dels dits del peu
   T34.831 Congelació amb necrosi de teixits, dit del peu dret
   T34.832 Congelació amb necrosi de teixits, dit del peu esquerre
   T34.839 Congelació amb necrosi de teixits, dit de peu no especificat
 T34.9 Congelació amb necrosi de teixits d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
  T34.90 Congelació amb necrosi de teixits de localitzacions no especificades
   Congelació amb necrosi de teixits NE
  T34.99 Congelació amb necrosi de teixits d'altres localitzacions

   Congelació amb necrosi de teixits de l'extremitat inferior NE
Congelació amb necrosi de teixits del tronc NE
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Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs, medicaments i productes biològics (T36-T50)
Nota: Identifiqueu el fàrmac que provoca la reacció adversa mitjançant els codis de les categories T36-T50 amb cinquè o

sisè caràcter 5.
Inclou: infradosificació (inadvertida) (deliberada) per prendre menys substància de la prescrita o indicada

intoxicació per sobredosi de substància
intoxicació per substància incorrecta administrada o presa per error
reacció adversa a substància correcta administrada adequadament

Codifiqueu
primer:

per a reaccions adverses, la natura de la reacció adversa, com ara:
dermatitis causada per substàncies ingerides (L27.-)
dermatitis de contacte (L23-L25 )
gastritis per àcid acetilsalicílic (K29.-)
nefropatia (N14.0-N14.2)
reacció adversa NE (T88.7 )
trastorns sanguinis (D56-D76 )

Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar:
infradosificació de pauta de tractament (Z91.12-, Z91.13-)
infradosificació o error de dosificació durant assistència mèdica i quirúrgica (Y63.6, Y63.8-Y63.9)
manifestacions de la intoxicació

Exclou 1: reacció tòxica a anestèsia local durant l'embaràs (O29.3-)
Exclou 2: abús de substàncies que no produeixen dependència (F55.-)

abús i dependència de substàncies psicoactives (F10-F19)
immunodeficiència causada per fàrmacs (D84.821)
intoxicació patològica per drogues (embriaguesa) (F10-F19)
reacció i intoxicació per drogues que afecten el nadó (P00-P96)

T36 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics sistèmics

 

Exclou 1: antibiòtic d'aplicació local NCAL (T49.0)
antibiòtic d'aplicació tòpica a orella, nas i gola (T49.6)
antibiòtic d'aplicació tòpica a ull (T49.5)
antibiòtics antineoplàstics (T45.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T36.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: penicil·lines
  T36.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: penicil·lines
   T36.0X1 Intoxicació per penicil·lines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per penicil·lines NE
   T36.0X2 Intoxicació per penicil·lines, autolesió intencionada
   T36.0X3 Intoxicació per penicil·lines, agressió
   T36.0X4 Intoxicació per penicil·lines, intenció indeterminada
   T36.0X5 Reacció adversa a penicil·lines
   T36.0X6 Infradosificació de penicil·lines
 T36.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics

  T36.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cefalosporines i altres antibiòtics
betalactàmics

   T36.1X1 Intoxicació per cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics NE

   T36.1X2 Intoxicació per cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics,
autolesió intencionada

   T36.1X3 Intoxicació per cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics,
agressió

   T36.1X4 Intoxicació per cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics,
intenció indeterminada

   T36.1X5 Reacció adversa a cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics
   T36.1X6 Infradosificació de cefalosporines i altres antibiòtics betalactàmics
 T36.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics del grup del cloramfenicol
  T36.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics del grup del cloramfenicol
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   T36.2X1 Intoxicació per antibiòtics del grup del cloramfenicol, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antibiòtics del grup del cloramfenicol NE

   T36.2X2 Intoxicació per antibiòtics del grup del cloramfenicol, autolesió
intencionada

   T36.2X3 Intoxicació per antibiòtics del grup del cloramfenicol, agressió

   T36.2X4 Intoxicació per antibiòtics del grup del cloramfenicol, intenció
indeterminada

   T36.2X5 Reacció adversa als antibiòtics del grup del cloramfenicol
   T36.2X6 Infradosificació dels antibiòtics del grup del cloramfenicol
 T36.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: macròlids
  T36.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: macròlids
   T36.3X1 Intoxicació per macròlids, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per macròlids NE
   T36.3X2 Intoxicació per macròlids, autolesió intencionada
   T36.3X3 Intoxicació per macròlids, agressió
   T36.3X4 Intoxicació per macròlids, intenció indeterminada
   T36.3X5 Reacció adversa a macròlids
   T36.3X6 Infradosificació de macròlids
 T36.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tetraciclines
  T36.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tetraciclines
   T36.4X1 Intoxicació per tetraciclines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per tetraciclines NE
   T36.4X2 Intoxicació per tetraciclines, autolesió intencionada
   T36.4X3 Intoxicació per tetraciclines, agressió
   T36.4X4 Intoxicació per tetraciclines, intenció indeterminada
   T36.4X5 Reacció adversa a tetraciclines
   T36.4X6 Infradosificació de tetraciclines
 T36.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: aminoglicòsids
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: estreptomicina
  T36.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: aminoglicòsids
   T36.5X1 Intoxicació per aminoglicòsids, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per aminoglicòsids NE
   T36.5X2 Intoxicació per aminoglicòsids, autolesió intencionada
   T36.5X3 Intoxicació per aminoglicòsids, agressió
   T36.5X4 Intoxicació per aminoglicòsids, intenció indeterminada
   T36.5X5 Reacció adversa a aminoglicòsids
   T36.5X6 Infradosificació d'aminoglicòsids
 T36.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: rifampicines
  T36.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: rifampicines
   T36.6X1 Intoxicació per rifampicines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per rifampicines NE
   T36.6X2 Intoxicació per rifampicines, autolesió intencionada
   T36.6X3 Intoxicació per rifampicines, agressió
   T36.6X4 Intoxicació per rifampicines, intenció indeterminada
   T36.6X5 Reacció adversa a rifampicines
   T36.6X6 Infradosificació de rifampicines
 T36.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament

  T36.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics antifúngics, utilitzats
sistèmicament

   T36.7X1 Intoxicació per antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament NE
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   T36.7X2 Intoxicació per antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament,
autolesió intencionada

   T36.7X3 Intoxicació per antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament,
agressió

   T36.7X4 Intoxicació per antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament, intenció
indeterminada

   T36.7X5 Reacció adversa a antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament
   T36.7X6 Infradosificació d'antibiòtics antifúngics, utilitzats sistèmicament
 T36.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antibiòtics sistèmics
  T36.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antibiòtics sistèmics
   T36.8X1 Intoxicació per altres antibiòtics sistèmics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres antibiòtics sistèmics NE
   T36.8X2 Intoxicació per altres antibiòtics sistèmics, autolesió intencionada
   T36.8X3 Intoxicació per altres antibiòtics sistèmics, agressió
   T36.8X4 Intoxicació per altres antibiòtics sistèmics, intenció indeterminada
   T36.8X5 Reacció adversa a altres antibiòtics sistèmics
   T36.8X6 Infradosificació d'altres antibiòtics sistèmics
 T36.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtic sistèmic no especificat
  T36.91 Intoxicació per antibiòtic sistèmic no especificat, accidental (no intencionada)
   Intoxicació per antibiòtics sistèmics NE
  T36.92 Intoxicació per antibiòtic sistèmic no especificat, autolesió intencionada
  T36.93 Intoxicació per antibiòtic sistèmic no especificat, agressió
  T36.94 Intoxicació per antibiòtic sistèmic no especificat, intenció indeterminada
  T36.95 Reacció adversa a antibiòtic sistèmic no especificat
  T36.96 Infradosificació d'antibiòtic sistèmic no especificat
T37 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics

 
Exclou 1: antiinfecciosos d'aplicació tòpica a orella, nas i gola (T49.6-)

antiinfecciosos d'aplicació tòpica a ull (T49.5-)
antiinfecciosos d'aplicació tòpica NCAL (T49.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T37.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: sulfonamides
  T37.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: sulfonamides
   T37.0X1 Intoxicació per sulfonamides, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per sulfonamides NE
   T37.0X2 Intoxicació per sulfonamides, autolesió intencionada
   T37.0X3 Intoxicació per sulfonamides, agressió
   T37.0X4 Intoxicació per sulfonamides, intenció indeterminada
   T37.0X5 Reacció adversa a sulfonamides
   T37.0X6 Infradosificació de sulfonamides
 T37.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antimicobacterians

  Exclou 1: estreptomicina (T36.5-)
rifampicines (T36.6-)

  T37.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antimicobacterians
   T37.1X1 Intoxicació per antimicobacterians, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antimicobacterians NE
   T37.1X2 Intoxicació per antimicobacterians, autolesió intencionada
   T37.1X3 Intoxicació per antimicobacterians, agressió
   T37.1X4 Intoxicació per antimicobacterians, intenció indeterminada
   T37.1X5 Reacció adversa a antimicobacterians
   T37.1X6 Infradosificació d'antimicobacterians
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 T37.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres
protozous de la sang

  Exclou 1: derivats de la hidroxiquinolina (T37.8-)

  T37.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipalúdics i fàrmacs que actuen en
altres protozous de la sang

   T37.2X1 Intoxicació per antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres protozous
de la sang, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres protozous de la
sang NE

   T37.2X2 Intoxicació per antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres protozous
de la sang, autolesió intencionada

   T37.2X3 Intoxicació per antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres protozous
de la sang, agressió

   T37.2X4 Intoxicació per antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres protozous
de la sang, intenció indeterminada

   T37.2X5 Reacció adversa a antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres
protozous de la sang

   T37.2X6 Infradosificació d'antipalúdics i fàrmacs que actuen en altres
protozous de la sang

 T37.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiprotozoaris
  T37.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiprotozoaris
   T37.3X1 Intoxicació per altres antiprotozoaris, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres antiprotozoaris NE
   T37.3X2 Intoxicació per altres antiprotozoaris, autolesió intencionada
   T37.3X3 Intoxicació per altres antiprotozoaris, agressió
   T37.3X4 Intoxicació per altres antiprotozoaris, intenció indeterminada
   T37.3X5 Reacció adversa a altres antiprotozoaris
   T37.3X6 Infradosificació d'altres antiprotozoaris
 T37.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antihelmíntics
  T37.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antihelmíntics
   T37.4X1 Intoxicació per antihelmíntics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antihelmíntics NE
   T37.4X2 Intoxicació per antihelmíntics, autolesió intencionada
   T37.4X3 Intoxicació per antihelmíntics, agressió
   T37.4X4 Intoxicació per antihelmíntics, intenció indeterminada
   T37.4X5 Reacció adversa a antihelmíntics
   T37.4X6 Infradosificació d'antihelmíntics
 T37.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antivírics

  Exclou 1: amantadina (T42.8-)
citarabina (T45.1-)

  T37.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antivírics
   T37.5X1 Intoxicació per antivírics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antivírics NE
   T37.5X2 Intoxicació per antivírics, autolesió intencionada
   T37.5X3 Intoxicació per antivírics, agressió
   T37.5X4 Intoxicació per antivírics, intenció indeterminada
   T37.5X5 Reacció adversa a antivírics
   T37.5X6 Infradosificació d'antivírics

 T37.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats de la hidroxiquinolina

  Exclou 1: antipalúdics (T37.2-)

  T37.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiinfecciosos i antiparasitaris
sistèmics especificats
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   T37.8X1 Intoxicació per altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics especificats
NE

   T37.8X2 Intoxicació per altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats, autolesió intencionada

   T37.8X3 Intoxicació per altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats, agressió

   T37.8X4 Intoxicació per altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats, intenció indeterminada

   T37.8X5 Reacció adversa a altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats

   T37.8X6 Infradosificació d'altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics
especificats

 T37.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no
especificats

  T37.91 Intoxicació per antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats, accidental
(no intencionada)

   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics NE

  T37.92 Intoxicació per antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats, autolesió
intencionada

  T37.93 Intoxicació per antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats, agressió

  T37.94 Intoxicació per antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats, intenció
indeterminada

  T37.95 Reacció adversa a antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats
  T37.96 Infradosificació d'antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics no especificats

T38 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones i els seus antagonistes i substituts sintètics, no
classificats a cap altre lloc

 
Exclou 1: hormones oxitòciques (T48.0-)

hormones paratiroidals i derivats (T50.9-)
mineralocorticoides i antagonistes dels mineralocorticoides (T50.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T38.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glucocorticoides i anàlegs sintètics
  Exclou 1: glucocorticoides d'aplicació tòpica (T49.-)
  T38.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glucocorticoides i anàlegs sintètics

   T38.0X1 Intoxicació per glucocorticoides i anàlegs sintètics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per glucocorticoides i anàlegs sintètics NE

   T38.0X2 Intoxicació per glucocorticoides i anàlegs sintètics, autolesió
intencionada

   T38.0X3 Intoxicació per glucocorticoides i anàlegs sintètics, agressió

   T38.0X4 Intoxicació per glucocorticoides i anàlegs sintètics, intenció
indeterminada

   T38.0X5 Reacció adversa a glucocorticoides i anàlegs sintètics
   T38.0X6 Infradosificació de glucocorticoides i anàlegs sintètics
 T38.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones tiroidals i substituts
  T38.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones tiroidals i substituts

   T38.1X1 Intoxicació per hormones tiroidals i substituts, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per hormones tiroidals i substituts NE
   T38.1X2 Intoxicació per hormones tiroidals i substituts, autolesió intencionada
   T38.1X3 Intoxicació per hormones tiroidals i substituts, agressió
   T38.1X4 Intoxicació per hormones tiroidals i substituts, intenció indeterminada

1229



   T38.1X5 Reacció adversa a hormones tiroidals i substituts
   T38.1X6 Infradosificació d'hormones tiroidals i substituts
 T38.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs antitiroidals
  T38.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs antitiroidals
   T38.2X1 Intoxicació per fàrmacs antitiroidals, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per fàrmacs antitiroidals NE
   T38.2X2 Intoxicació per fàrmacs antitiroidals, autolesió intencionada
   T38.2X3 Intoxicació per fàrmacs antitiroidals, agressió
   T38.2X4 Intoxicació per fàrmacs antitiroidals, intenció indeterminada
   T38.2X5 Reacció adversa a fàrmacs antitiroidals
   T38.2X6 Infradosificació de fàrmacs antitiroidals
 T38.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals

  T38.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: insulina i hipoglucemiants
[antidiabètics] orals

   T38.3X1 Intoxicació per insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals NE

   T38.3X2 Intoxicació per insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals,
autolesió intencionada

   T38.3X3 Intoxicació per insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals,
agressió

   T38.3X4 Intoxicació per insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals, intenció
indeterminada

   T38.3X5 Reacció adversa a insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals
   T38.3X6 Infradosificació d'insulina i hipoglucemiants [antidiabètics] orals
 T38.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: contraceptius orals

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: preparats contraceptius orals amb un ingredient o més
d'un

  T38.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: contraceptius orals
   T38.4X1 Intoxicació per contraceptius orals, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per contraceptius orals NE
   T38.4X2 Intoxicació per contraceptius orals, autolesió intencionada
   T38.4X3 Intoxicació per contraceptius orals, agressió
   T38.4X4 Intoxicació per contraceptius orals, intenció indeterminada
   T38.4X5 Reacció adversa a contraceptius orals
   T38.4X6 Infradosificació de contraceptius orals
 T38.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres estrògens i progestàgens
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: mescles i substituts d'estrògens i progestàgens
  T38.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres estrògens i progestàgens

   T38.5X1 Intoxicació per altres estrògens i progestàgens, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres estrògens i progestàgens NE
   T38.5X2 Intoxicació per altres estrògens i progestàgens, autolesió intencionada
   T38.5X3 Intoxicació per altres estrògens i progestàgens, agressió
   T38.5X4 Intoxicació per altres estrògens i progestàgens, intenció indeterminada
   T38.5X5 Reacció adversa a altres estrògens i progestàgens
   T38.5X6 Infradosificació d'altres estrògens i progestàgens

 T38.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antigonadotròpics, antiestrògens i
antiandrògens no classificats a cap altre lloc

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tamoxifèn

  T38.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antigonadotròpics, antiestrògens i
antiandrògens no classificats a cap altre lloc
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   T38.6X1 Intoxicació per antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc NE

   T38.6X2 Intoxicació per antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc, autolesió intencionada

   T38.6X3 Intoxicació per antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc, agressió

   T38.6X4 Intoxicació per antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc, intenció indeterminada

   T38.6X5 Reacció adversa a antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens
no classificats a cap altre lloc

   T38.6X6 Infradosificació d'antigonadotròpics, antiestrògens i antiandrògens no
classificats a cap altre lloc

 T38.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: andrògens i congèneres anabòlics
  T38.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: andrògens i congèneres anabòlics

   T38.7X1 Intoxicació per andrògens i congèneres anabòlics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per andrògens i congèneres anabòlics NE

   T38.7X2 Intoxicació per andrògens i congèneres anabòlics, autolesió
intencionada

   T38.7X3 Intoxicació per andrògens i congèneres anabòlics, agressió

   T38.7X4 Intoxicació per andrògens i congèneres anabòlics, intenció
indeterminada

   T38.7X5 Reacció adversa a andrògens i congèneres anabòlics
   T38.7X6 Infradosificació d'andrògens i congèneres anabòlics

 T38.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres hormones i substituts sintètics i hormones
i substituts sintètics no especificats

  T38.80 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones i substituts sintètics no
especificats

   T38.801 Intoxicació per hormones i substituts sintètics no especificats,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per hormones i substituts sintètics no especificats NE

   T38.802 Intoxicació per hormones i substituts sintètics no especificats,
autolesió intencionada

   T38.803 Intoxicació per hormones i substituts sintètics no especificats,
agressió

   T38.804 Intoxicació per hormones i substituts sintètics no especificats, intenció
indeterminada

   T38.805 Reacció adversa a hormones i substituts sintètics no especificats
   T38.806 Infradosificació d'hormones i substituts sintètics no especificats

  T38.81 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones hipofítiques anteriors
[adenohipofítiques]

   T38.811 Intoxicació per hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques],
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques] NE

   T38.812 Intoxicació per hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques],
autolesió intencionada

   T38.813 Intoxicació per hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques],
agressió

   T38.814 Intoxicació per hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques],
intenció indeterminada

   T38.815 Reacció adversa a hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques]
   T38.816 Infradosificació d'hormones hipofítiques anteriors [adenohipofítiques]
  T38.89 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres hormones i substituts sintètics

   T38.891 Intoxicació per altres hormones i substituts sintètics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres hormones i substituts sintètics NE
1231



   T38.892 Intoxicació per altres hormones i substituts sintètics, autolesió
intencionada

   T38.893 Intoxicació per altres hormones i substituts sintètics, agressió

   T38.894 Intoxicació per altres hormones i substituts sintètics, intenció
indeterminada

   T38.895 Reacció adversa a altres hormones i substituts sintètics
   T38.896 Infradosificació d'altres hormones i substituts sintètics

 T38.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antagonistes hormonals i antagonistes
hormonals no especificats

  T38.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes hormonals no
especificats

   T38.901 Intoxicació per antagonistes hormonals no especificats, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antagonistes hormonals no especificats NE

   T38.902 Intoxicació per antagonistes hormonals no especificats, autolesió
intencionada

   T38.903 Intoxicació per antagonistes hormonals no especificats, agressió

   T38.904 Intoxicació per antagonistes hormonals no especificats, intenció
indeterminada

   T38.905 Reacció adversa a antagonistes hormonals no especificats
   T38.906 Infradosificació d'antagonistes hormonals no especificats
  T38.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antagonistes hormonals

   T38.991 Intoxicació per altres antagonistes hormonals, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres antagonistes hormonals NE
   T38.992 Intoxicació per altres antagonistes hormonals, autolesió intencionada
   T38.993 Intoxicació per altres antagonistes hormonals, agressió
   T38.994 Intoxicació per altres antagonistes hormonals, intenció indeterminada
   T38.995 Reacció adversa a altres antagonistes hormonals
   T38.996 Infradosificació d'altres antagonistes hormonals
T39 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T39

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T39.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: salicilats
  T39.01 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: àcid acetilsalicílic
   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: aspirina
   T39.011 Intoxicació per àcid acetilsalicílic, accidental (no intencionada)
   T39.012 Intoxicació per àcid acetilsalicílic, autolesió intencionada
   T39.013 Intoxicació per àcid acetilsalicílic, agressió
   T39.014 Intoxicació per àcid acetilsalicílic, intenció indeterminada
   T39.015 Reacció adversa a àcid acetilsalicílic
   T39.016 Infradosificació d'àcid acetilsalicílic
  T39.09 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres salicilats
   T39.091 Intoxicació per salicilats, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per salicilats NE
   T39.092 Intoxicació per salicilats, autolesió intencionada
   T39.093 Intoxicació per salicilats, agressió
   T39.094 Intoxicació per salicilats, intenció indeterminada
   T39.095 Reacció adversa a salicilats
   T39.096 Infradosificació de salicilats
 T39.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats del 4-aminofenol
  T39.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats del 4-aminofenol
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   T39.1X1 Intoxicació per derivats del 4-aminofenol, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per derivats del 4-aminofenol NE
   T39.1X2 Intoxicació per derivats del 4-aminofenol, autolesió intencionada
   T39.1X3 Intoxicació per derivats del 4-aminofenol, agressió
   T39.1X4 Intoxicació per derivats del 4-aminofenol, intenció indeterminada
   T39.1X5 Reacció adversa a derivats del 4-aminofenol
   T39.1X6 Infradosificació de derivats del 4-aminofenol
 T39.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats de la pirazolona
  T39.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats de la pirazolona
   T39.2X1 Intoxicació per derivats de la pirazolona, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per derivats de la pirazolona NE
   T39.2X2 Intoxicació per derivats de la pirazolona, autolesió intencionada
   T39.2X3 Intoxicació per derivats de la pirazolona, agressió
   T39.2X4 Intoxicació per derivats de la pirazolona, intenció indeterminada
   T39.2X5 Reacció adversa a derivats de la pirazolona
   T39.2X6 Infradosificació de derivats de la pirazolona
 T39.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE]
  T39.31 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació de derivats de l'àcid propiònic

   

Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fenoprofèn
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: flurbiprofèn
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ibuprofèn
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ketoprofèn
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: naproxèn
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: oxaprozina

   T39.311 Intoxicació per derivats de l'àcid propiònic, accidental (no
intencionada)

   T39.312 Intoxicació per derivats de l'àcid propiònic, autolesió intencionada
   T39.313 Intoxicació per derivats de l'àcid propiònic, agressió
   T39.314 Intoxicació per derivats de l'àcid propiònic, intenció indeterminada
   T39.315 Reacció adversa a derivats de l'àcid propiònic
   T39.316 Infradosificació de derivats de l'àcid propiònic

  T39.39 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiinflamatoris no esteroidals
[AINE]

   T39.391 Intoxicació per altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE], accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per altres antiinflamatoris no esteroidals NE

   T39.392 Intoxicació per altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE], autolesió
intencionada

   T39.393 Intoxicació per altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE], agressió

   T39.394 Intoxicació per altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE], intenció
indeterminada

   T39.395 Reacció adversa a altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE]
   T39.396 Infradosificació d'altres antiinflamatoris no esteroidals [AINE]
 T39.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antireumàtics, no classificats a cap altre lloc

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glucocorticoides (T38.0-)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: salicilats (T39.0-)

  T39.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antireumàtics, no classificats a cap
altre lloc

   T39.4X1 Intoxicació per antireumàtics, no classificats a cap altre lloc, accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per antireumàtics, no classificats a cap altre lloc NE

   T39.4X2 Intoxicació per antireumàtics, no classificats a cap altre lloc, autolesió
intencionada

   T39.4X3 Intoxicació per antireumàtics, no classificats a cap altre lloc, agressió

   T39.4X4 Intoxicació per antireumàtics, no classificats a cap altre lloc, intenció
indeterminada
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   T39.4X5 Reacció adversa a antireumàtics, no classificats a cap altre lloc
   T39.4X6 Infradosificació d'antireumàtics, no classificats a cap altre lloc

 T39.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc

  T39.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres analgèsics i antipirètics no
opioides, no classificats a cap altre lloc

   T39.8X1 Intoxicació per altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres analgèsics i antipirètics no opioides, no classificats a
cap altre lloc NE

   T39.8X2 Intoxicació per altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc, autolesió intencionada

   T39.8X3 Intoxicació per altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc, agressió

   T39.8X4 Intoxicació per altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc, intenció indeterminada

   T39.8X5 Reacció adversa a altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc

   T39.8X6 Infradosificació d'altres analgèsics i antipirètics no opioides, no
classificats a cap altre lloc

 T39.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: analgèsics, antipirètics i antireumàtics no
opioides no especificats

  T39.91 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no especificats,
accidental (no intencionada)

   Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides NE

  T39.92 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no especificats,
autolesió intencionada

  T39.93 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no especificats,
agressió

  T39.94 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no especificats,
intenció indeterminada

  T39.95 Reacció adversa a analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no
especificats

  T39.96 Infradosificació d'analgèsics, antipirètics i antireumàtics no opioides no
especificats

T40 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens]

 Exclou 2: drogodependència i trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicoactives (F10.-F19.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T40

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T40.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: opi
  T40.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: opi
   T40.0X1 Intoxicació per opi, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per opi NE
   T40.0X2 Intoxicació per opi, autolesió intencionada
   T40.0X3 Intoxicació per opi, agressió
   T40.0X4 Intoxicació per opi, intenció indeterminada
   T40.0X5 Reacció adversa a opi
   T40.0X6 Infradosificació d'opi
 T40.1 Intoxicació i reacció adversa: heroïna
  T40.1X Intoxicació i reacció adversa: heroïna
   T40.1X1 Intoxicació per heroïna, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per heroïna NE
   T40.1X2 Intoxicació per heroïna, autolesió intencionada
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   T40.1X3 Intoxicació per heroïna, agressió
   T40.1X4 Intoxicació per heroïna, intenció indeterminada
 T40.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres opioides
  T40.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres opioides
   T40.2X1 Intoxicació per altres opioides, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres opioides NE
   T40.2X2 Intoxicació per altres opioides, autolesió intencionada
   T40.2X3 Intoxicació per altres opioides, agressió
   T40.2X4 Intoxicació per altres opioides, intenció indeterminada
   T40.2X5 Reacció adversa a altres opioides
   T40.2X6 Infradosificació d'altres opioides
 T40.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metadona
  T40.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metadona
   T40.3X1 Intoxicació per metadona, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per metadona NE
   T40.3X2 Intoxicació per metadona, autolesió intencionada
   T40.3X3 Intoxicació per metadona, agressió
   T40.3X4 Intoxicació per metadona, intenció indeterminada
   T40.3X5 Reacció adversa a metadona
   T40.3X6 Infradosificació de metadona
 T40.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics sintètics
 T40.41 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fentanil o anàlegs del fentanil
  T40.411 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, accidental (no intencionada)
  T40.412 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, autolesió intencionada
  T40.413 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, agressió
  T40.414 Intoxicació per fentanil o anàlegs del fentanil, intenció indeterminada
  T40.415 Reacció adversa a fentanil o anàlegs del fentanil
  T40.416 Infradosificació de fentanil o anàlegs del fentanil
 T40.42 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tramadol
  T40.421 Intoxicació per tramadol, accidental (no intencionada)
  T40.422 Intoxicació per tramadol, autolesió intencionada
  T40.423 Intoxicació per tramadol, agressió
  T40.424 Intoxicació per tramadol, intenció indeterminada
  T40.425 Reacció adversa a tramadol
  T40.426 Infradosificació de tramadol
 T40.49 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics sintètics
  T40.491 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, accidental (no intencionada)
  T40.492 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, autolesió intencionada
  T40.493 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, agressió
  T40.494 Intoxicació per altres narcòtics sintètics, intenció indeterminada
  T40.495 Reacció adversa a altres narcòtics sintètics
  T40.496 Infradosificació d'altres narcòtics sintètics
 T40.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cocaïna
  T40.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cocaïna
   T40.5X1 Intoxicació per cocaïna, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per cocaïna NE
   T40.5X2 Intoxicació per cocaïna, autolesió intencionada
   T40.5X3 Intoxicació per cocaïna, agressió
   T40.5X4 Intoxicació per cocaïna, intenció indeterminada
   T40.5X5 Reacció adversa a cocaïna
   T40.5X6 Infradosificació de cocaïna
 T40.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics i narcòtics no especificats
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  T40.60 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: narcòtics no especificats
   T40.601 Intoxicació per narcòtics no especificats, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per narcòtics NE
   T40.602 Intoxicació per narcòtics no especificats, autolesió intencionada
   T40.603 Intoxicació per narcòtics no especificats, agressió
   T40.604 Intoxicació per narcòtics no especificats, intenció indeterminada
   T40.605 Reacció adversa a narcòtics no especificats
   T40.606 Infradosificació de narcòtics no especificats
  T40.69 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres narcòtics
   T40.691 Intoxicació per altres narcòtics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres narcòtics NE
   T40.692 Intoxicació per altres narcòtics, autolesió intencionada
   T40.693 Intoxicació per altres narcòtics, agressió
   T40.694 Intoxicació per altres narcòtics, intenció indeterminada
   T40.695 Reacció adversa a altres narcòtics
   T40.696 Infradosificació d'altres narcòtics
 T40.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cànnabis (derivats)
  T40.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cànnabis (derivats)
   T40.7X1 Intoxicació per cànnabis (derivats), accidental (no intencionada)
    Intoxicació per cànnabis NE
   T40.7X2 Intoxicació per cànnabis (derivats), autolesió intencionada
   T40.7X3 Intoxicació per cànnabis (derivats), agressió
   T40.7X4 Intoxicació per cànnabis (derivats), intenció indeterminada
   T40.7X5 Reacció adversa a cànnabis (derivats)
   T40.7X6 Infradosificació de cànnabis (derivats)
 T40.8 Intoxicació i reacció adversa: lisergida [LSD]
  T40.8X Intoxicació i reacció adversa: lisergida [LSD]
   T40.8X1 Intoxicació per lisergida [LSD], accidental (no intencionada)
    Intoxicació per lisergida [LSD] NE
   T40.8X2 Intoxicació per lisergida [LSD], autolesió intencionada
   T40.8X3 Intoxicació per lisergida [LSD], agressió
   T40.8X4 Intoxicació per lisergida [LSD], intenció indeterminada

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

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

   T40.901 Intoxicació per psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats,
accidental (no intencionada)

   T40.902 Intoxicació per psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats,
autolesió intencionada

   T40.903 Intoxicació per psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats, agressió

   T40.904 Intoxicació per psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats, intenció
indeterminada

   T40.905 Reacció adversa a psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats
   T40.906 Infradosificació de psicodislèptics [al·lucinògens] no especificats
  T40.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicodislèptics [al·lucinògens]

   T40.991 Intoxicació per altres psicodislèptics [al·lucinògens], accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres psicodislèptics [al·lucinògens] NE

   T40.992 Intoxicació per altres psicodislèptics [al·lucinògens], autolesió
intencionada

   T40.993 Intoxicació per altres psicodislèptics [al·lucinògens], agressió

   T40.994 Intoxicació per altres psicodislèptics [al·lucinògens], intenció
indeterminada
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   T40.995 Reacció adversa a altres psicodislèptics [al·lucinògens]
   T40.996 Infradosificació d'altres psicodislèptics [al·lucinògens]
T41 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics i gasos terapèutics

 

Exclou 1: benzodiazepines (T42.4-)
cocaïna (T40.5-)
complicacions de l'anestèsia durant el puerperi (O89.-)
complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.-)
complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs (O29.-)
opioides (T40.0-T40.2-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T41

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T41.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics inhalats
  Exclou 1: oxigen (T41.5-)
  T41.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics inhalats
   T41.0X1 Intoxicació per anestèsics inhalats, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per anestèsics inhalats NE
   T41.0X2 Intoxicació per anestèsics inhalats, autolesió intencionada
   T41.0X3 Intoxicació per anestèsics inhalats, agressió
   T41.0X4 Intoxicació per anestèsics inhalats, intenció indeterminada
   T41.0X5 Reacció adversa a anestèsics inhalats
   T41.0X6 Infradosificació d'anestèsics inhalats
 T41.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics intravenosos
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tiobarbitúrics
  T41.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics intravenosos
   T41.1X1 Intoxicació per anestèsics intravenosos, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per anestèsics intravenosos NE
   T41.1X2 Intoxicació per anestèsics intravenosos, autolesió intencionada
   T41.1X3 Intoxicació per anestèsics intravenosos, agressió
   T41.1X4 Intoxicació per anestèsics intravenosos, intenció indeterminada
   T41.1X5 Reacció adversa a anestèsics intravenosos
   T41.1X6 Infradosificació d'anestèsics intravenosos

 T41.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres anestèsics generals i anestèsics generals
no especificats

  T41.20 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics generals no especificats

   T41.201 Intoxicació per anestèsics generals no especificats, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per anestèsics generals NE

   T41.202 Intoxicació per anestèsics generals no especificats, autolesió
intencionada

   T41.203 Intoxicació per anestèsics generals no especificats, agressió

   T41.204 Intoxicació per anestèsics generals no especificats, intenció
indeterminada

   T41.205 Reacció adversa a anestèsics generals no especificats
   T41.206 Infradosificació d'anestèsics generals no especificats
  T41.29 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres anestèsics generals
   T41.291 Intoxicació per altres anestèsics generals, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres anestèsics generals NE
   T41.292 Intoxicació per altres anestèsics generals, autolesió intencionada
   T41.293 Intoxicació per altres anestèsics generals, agressió
   T41.294 Intoxicació per altres anestèsics generals, intenció indeterminada
   T41.295 Reacció adversa a altres anestèsics generals
   T41.296 Infradosificació d'altres anestèsics generals

1237



 T41.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics locals
  Cocaïna (per via tòpica)

  Exclou 2: intoxicació per cocaïna emprada com a estimulant del sistema nerviós central
(T40.5X1-T40.5X4)

  T41.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsics locals
   T41.3X1 Intoxicació per anestèsics locals, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per anestèsics locals NE
   T41.3X2 Intoxicació per anestèsics locals, autolesió intencionada
   T41.3X3 Intoxicació per anestèsics locals, agressió
   T41.3X4 Intoxicació per anestèsics locals, intenció indeterminada
   T41.3X5 Reacció adversa a anestèsics locals
   T41.3X6 Infradosificació d'anestèsics locals
 T41.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anestèsic no especificat
  T41.41 Intoxicació per anestèsic no especificat, accidental (no intencionada)
   Intoxicació per anestèsic NE
  T41.42 Intoxicació per anestèsic no especificat, autolesió intencionada
  T41.43 Intoxicació per anestèsic no especificat, agressió
  T41.44 Intoxicació per anestèsic no especificat, intenció indeterminada
  T41.45 Reacció adversa a anestèsic no especificat
  T41.46 Infradosificació d'anestèsic no especificat
 T41.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: gasos terapèutics
  T41.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: gasos terapèutics
   T41.5X1 Intoxicació per gasos terapèutics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per gasos terapèutics NE
   T41.5X2 Intoxicació per gasos terapèutics, autolesió intencionada
   T41.5X3 Intoxicació per gasos terapèutics, agressió
   T41.5X4 Intoxicació per gasos terapèutics, intenció indeterminada
   T41.5X5 Reacció adversa a gasos terapèutics
   T41.5X6 Infradosificació de gasos terapèutics
T42 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiepilèptics, hipnosedants i antiparkinsonians

 Exclou 2: drogodependència i trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicoactives (F10.--F19.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T42

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T42.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats de la hidantoïna
  T42.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: derivats de la hidantoïna
   T42.0X1 Intoxicació per derivats de la hidantoïna, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per derivats de la hidantoïna NE
   T42.0X2 Intoxicació per derivats de la hidantoïna, autolesió intencionada
   T42.0X3 Intoxicació per derivats de la hidantoïna, agressió
   T42.0X4 Intoxicació per derivats de la hidantoïna, intenció indeterminada
   T42.0X5 Reacció adversa a derivats de la hidantoïna
   T42.0X6 Infradosificació de derivats de la hidantoïna
 T42.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: iminoestilbens
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: carbamazepina
  T42.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: iminoestilbens
   T42.1X1 Intoxicació per iminoestilbens, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per iminoestilbens NE
   T42.1X2 Intoxicació per iminoestilbens, autolesió intencionada
   T42.1X3 Intoxicació per iminoestilbens, agressió
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   T42.1X4 Intoxicació per iminoestilbens, intenció indeterminada
   T42.1X5 Reacció adversa a iminoestilbens
   T42.1X6 Infradosificació d'iminoestilbens
 T42.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: succinimides i oxazolidinadiones
  T42.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: succinimides i oxazolidinadiones

   T42.2X1 Intoxicació per succinimides i oxazolidinadiones, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per succinimides i oxazolidinadiones NE

   T42.2X2 Intoxicació per succinimides i oxazolidinadiones, autolesió
intencionada

   T42.2X3 Intoxicació per succinimides i oxazolidinadiones, agressió

   T42.2X4 Intoxicació per succinimides i oxazolidinadiones, intenció
indeterminada

   T42.2X5 Reacció adversa a succinimides i oxazolidinadiones
   T42.2X6 Infradosificació de succinimides i oxazolidinadiones
 T42.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: barbitúrics
  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tiobarbitúrics (T41.1-)
  T42.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: barbitúrics
   T42.3X1 Intoxicació per barbitúrics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per barbitúrics NE
   T42.3X2 Intoxicació per barbitúrics, autolesió intencionada
   T42.3X3 Intoxicació per barbitúrics, agressió
   T42.3X4 Intoxicació per barbitúrics, intenció indeterminada
   T42.3X5 Reacció adversa a barbitúrics
   T42.3X6 Infradosificació de barbitúrics
 T42.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: benzodiazepines
  T42.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: benzodiazepines
   T42.4X1 Intoxicació per benzodiazepines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per benzodiazepines NE
   T42.4X2 Intoxicació per benzodiazepines, autolesió intencionada
   T42.4X3 Intoxicació per benzodiazepines, agressió
   T42.4X4 Intoxicació per benzodiazepines, intenció indeterminada
   T42.4X5 Reacció adversa a benzodiazepines
   T42.4X6 Infradosificació de benzodiazepines
 T42.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiepilèptics mixtos
  T42.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiepilèptics
   T42.5X1 Intoxicació per antiepilèptics mixtos, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antiepilèptics mixtos NE
   T42.5X2 Intoxicació per antiepilèptics mixtos, autolesió intencionada
   T42.5X3 Intoxicació per antiepilèptics mixtos, agressió
   T42.5X4 Intoxicació per antiepilèptics mixtos, intenció indeterminada
   T42.5X5 Reacció adversa a antiepilèptics mixtos
   T42.5X6 Infradosificació d'antiepilèptics mixtos
 T42.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiepilèptics i hipnosedants

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metaqualona
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: àcid valproic

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: carbamazepina (T42.1-)
  T42.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiepilèptics i hipnosedants

   T42.6X1 Intoxicació per altres antiepilèptics i hipnosedants, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres antiepilèptics i hipnosedants NE

   T42.6X2 Intoxicació per altres antiepilèptics i hipnosedants, autolesió
intencionada

   T42.6X3 Intoxicació per altres antiepilèptics i hipnosedants, agressió
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   T42.6X4 Intoxicació per altres antiepilèptics i hipnosedants, intenció
indeterminada

   T42.6X5 Reacció adversa a altres antiepilèptics i hipnosedants
   T42.6X6 Infradosificació d'altres antiepilèptics i hipnosedants
 T42.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiepilèptics i hipnosedants no especificats

  T42.71 Intoxicació per antiepilèptics i hipnosedants no especificats, accidental (no
intencionada)

   Intoxicació per antiepilèptics i hipnosedants NE

  T42.72 Intoxicació per antiepilèptics i hipnosedants no especificats, autolesió
intencionada

  T42.73 Intoxicació per antiepilèptics i hipnosedants no especificats, agressió

  T42.74 Intoxicació per antiepilèptics i hipnosedants no especificats, intenció
indeterminada

  T42.75 Reacció adversa a antiepilèptics i hipnosedants no especificats
  T42.76 Infradosificació d'antiepilèptics i hipnosedants no especificats

 T42.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiparkinsonians i altres relaxants musculars
d'acció central

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: amantadina

  T42.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiparkinsonians i altres relaxants
musculars d'acció central

   T42.8X1 Intoxicació per antiparkinsonians i altres relaxants musculars d'acció
central, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antiparkinsonians i altres relaxants musculars d'acció central
NE

   T42.8X2 Intoxicació per antiparkinsonians i altres relaxants musculars d'acció
central, autolesió intencionada

   T42.8X3 Intoxicació per antiparkinsonians i altres relaxants musculars d'acció
central, agressió

   T42.8X4 Intoxicació per antiparkinsonians i altres relaxants musculars d'acció
central, intenció indeterminada

   T42.8X5 Reacció adversa a antiparkinsonians i altres relaxants musculars
d'acció central

   T42.8X6 Infradosificació d'antiparkinsonians i altres relaxants musculars
d'acció central

T43 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: psicòtrops, no classificats a cap altre lloc

 

Exclou 1: anorexígens (T50.5-)
barbitúrics (T42.3-)
benzodiazepines (T42.4-)
metaqualona (T42.6-)
psicodislèptics [al·lucinògens] (T40.7-T40.9-)

 Exclou 2: drogodependència i trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicoactives (F10.- -F19.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T43

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T43.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius tricíclics i tetracíclics
  T43.01 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius tricíclics
   T43.011 Intoxicació per antidepressius tricíclics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antidepressius tricíclics NE
   T43.012 Intoxicació per antidepressius tricíclics, autolesió intencionada
   T43.013 Intoxicació per antidepressius tricíclics, agressió
   T43.014 Intoxicació per antidepressius tricíclics, intenció indeterminada
   T43.015 Reacció adversa a antidepressius tricíclics
   T43.016 Infradosificació d'antidepressius tricíclics
  T43.02 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius tetracíclics
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   T43.021 Intoxicació per antidepressius tetracíclics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antidepressius tetracíclics NE
   T43.022 Intoxicació per antidepressius tetracíclics, autolesió intencionada
   T43.023 Intoxicació per antidepressius tetracíclics, agressió
   T43.024 Intoxicació per antidepressius tetracíclics, intenció indeterminada
   T43.025 Reacció adversa a antidepressius tetracíclics
   T43.026 Infradosificació d'antidepressius tetracíclics

 T43.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius inhibidors de la monoamina-
oxidasa

  T43.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius inhibidors de la
monoamina-oxidasa

   T43.1X1 Intoxicació per antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa NE

   T43.1X2 Intoxicació per antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa,
autolesió intencionada

   T43.1X3 Intoxicació per antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa,
agressió

   T43.1X4 Intoxicació per antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa,
intenció indeterminada

   T43.1X5 Reacció adversa a antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa
   T43.1X6 Infradosificació d'antidepressius inhibidors de la monoamina-oxidasa

 T43.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antidepressius i antidepressius no
especificats

  T43.20 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius no especificats

   T43.201 Intoxicació per antidepressius no especificats, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antidepressius NE
   T43.202 Intoxicació per antidepressius no especificats, autolesió intencionada
   T43.203 Intoxicació per antidepressius no especificats, agressió
   T43.204 Intoxicació per antidepressius no especificats, intenció indeterminada
   T43.205 Reacció adversa a antidepressius no especificats
    Síndrome d'abstinència d'antidepressius
   T43.206 Infradosificació d'antidepressius no especificats

  T43.21 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors selectius de la recaptació
de la serotonina i la norepinefrina

   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius ISRSN

   T43.211 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina i la
norepinefrina, accidental (no intencionada)

   T43.212 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina i la
norepinefrina, autolesió intencionada

   T43.213 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina i la
norepinefrina, agressió

   T43.214 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina i la
norepinefrina, intenció indeterminada

   T43.215 Reacció adversa a inhibidors selectius de la recaptació de la
serotonina i la norepinefrina

   T43.216 Infradosificació d'inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina
i la norepinefrina

  T43.22 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors selectius de la recaptació
de la serotonina

   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidepressius ISRS

   T43.221 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina,
accidental (no intencionada)

   T43.222 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina,
autolesió intencionada
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   T43.223 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina,
agressió

   T43.224 Intoxicació per inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina,
intenció indeterminada

   T43.225 Reacció adversa a inhibidors selectius de la recaptació de la
serotonina

   T43.226 Infradosificació d'inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina
  T43.29 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antidepressius
   T43.291 Intoxicació per altres antidepressius, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres antidepressius NE
   T43.292 Intoxicació per altres antidepressius, autolesió intencionada
   T43.293 Intoxicació per altres antidepressius, agressió
   T43.294 Intoxicació per altres antidepressius, intenció indeterminada
   T43.295 Reacció adversa a altres antidepressius
   T43.296 Infradosificació d'altres antidepressius

 T43.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipsicòtics i neurolèptics derivats de la
fenotiazina

  T43.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipsicòtics i neurolèptics derivats
de la fenotiazina

   T43.3X1 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina NE

   T43.3X2 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina,
autolesió intencionada

   T43.3X3 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina,
agressió

   T43.3X4 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina,
intenció indeterminada

   T43.3X5 Reacció adversa a antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina
   T43.3X6 Infradosificació d'antipsicòtics i neurolèptics derivats de la fenotiazina
 T43.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè

  T43.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: butirofenona i neurolèptics derivats
del tiotixè

   T43.4X1 Intoxicació per butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè NE

   T43.4X2 Intoxicació per butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè, autolesió
intencionada

   T43.4X3 Intoxicació per butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè, agressió

   T43.4X4 Intoxicació per butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè, intenció
indeterminada

   T43.4X5 Reacció adversa a butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè
   T43.4X6 Infradosificació de butirofenona i neurolèptics derivats del tiotixè

 T43.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antipsicòtics i neurolèptics, i antipsicòtics i
neurolèptics no especificats

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: rauvòlfia (T46.5-)

  T43.50 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipsicòtics i neurolèptics no
especificats

   T43.501 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics no especificats, accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics NE

   T43.502 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics no especificats, autolesió
intencionada

   T43.503 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics no especificats, agressió

   T43.504 Intoxicació per antipsicòtics i neurolèptics no especificats, intenció
indeterminada
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   T43.505 Reacció adversa a antipsicòtics i neurolèptics no especificats
   T43.506 Infradosificació d'antipsicòtics i neurolèptics no especificats
  T43.59 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antipsicòtics i neurolèptics

   T43.591 Intoxicació per altres antipsicòtics i neurolèptics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres antipsicòtics i neurolèptics NE

   T43.592 Intoxicació per altres antipsicòtics i neurolèptics, autolesió
intencionada

   T43.593 Intoxicació per altres antipsicòtics i neurolèptics, agressió

   T43.594 Intoxicació per altres antipsicòtics i neurolèptics, intenció
indeterminada

   T43.595 Reacció adversa a altres antipsicòtics i neurolèptics
   T43.596 Infradosificació d'altres antipsicòtics i neurolèptics
 T43.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: psicoestimulants
  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cocaïna (T40.5-)
  T43.60 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: psicoestimulants no especificats

   T43.601 Intoxicació per psicoestimulants no especificats, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per psicoestimulants NE

   T43.602 Intoxicació per psicoestimulants no especificats, autolesió
intencionada

   T43.603 Intoxicació per psicoestimulants no especificats, agressió

   T43.604 Intoxicació per psicoestimulants no especificats, intenció
indeterminada

   T43.605 Reacció adversa a psicoestimulants no especificats
   T43.606 Infradosificació de psicoestimulants no especificats
  T43.61 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: cafeïna
   T43.611 Intoxicació per cafeïna, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per cafeïna NE
   T43.612 Intoxicació per cafeïna, autolesió intencionada
   T43.613 Intoxicació per cafeïna, agressió
   T43.614 Intoxicació per cafeïna, intenció indeterminada
   T43.615 Reacció adversa a cafeïna
   T43.616 Infradosificació de cafeïna
  T43.62 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: amfetamines
   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metamfetamines
   T43.621 Intoxicació per amfetamines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per amfetamines NE
   T43.622 Intoxicació per amfetamines, autolesió intencionada
   T43.623 Intoxicació per amfetamines, agressió
   T43.624 Intoxicació per amfetamines, intenció indeterminada
   T43.625 Reacció adversa a amfetamines
   T43.626 Infradosificació d'amfetamines
  T43.63 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metilfenidat
   T43.631 Intoxicació per metilfenidat, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per metilfenidat NE
   T43.632 Intoxicació per metilfenidat, autolesió intencionada
   T43.633 Intoxicació per metilfenidat, agressió
   T43.634 Intoxicació per metilfenidat, intenció indeterminada
   T43.635 Reacció adversa a metilfenidat
   T43.636 Infradosificació de metilfenidat
  T43.64 Intoxicació per èxtasi

   Intoxicació per 3,4-metilendioximetamfetamina
Intoxicació per MDMA
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   T43.641 Intoxicació per èxtasi, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per èxtasi NE
   T43.642 Intoxicació per èxtasi, autolesió intencionada
   T43.643 Intoxicació per èxtasi, agressió
   T43.644 Intoxicació per èxtasi, intenció indeterminada
  T43.69 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicoestimulants
   T43.691 Intoxicació per altres psicoestimulants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres psicoestimulants NE
   T43.692 Intoxicació per altres psicoestimulants, autolesió intencionada
   T43.693 Intoxicació per altres psicoestimulants, agressió
   T43.694 Intoxicació per altres psicoestimulants, intenció indeterminada
   T43.695 Reacció adversa a altres psicoestimulants
   T43.696 Infradosificació d'altres psicoestimulants
 T43.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicòtrops
  T43.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres psicòtrops
   T43.8X1 Intoxicació per altres psicòtrops, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres psicòtrops NE
   T43.8X2 Intoxicació per altres psicòtrops, autolesió intencionada
   T43.8X3 Intoxicació per altres psicòtrops, agressió
   T43.8X4 Intoxicació per altres psicòtrops, intenció indeterminada
   T43.8X5 Reacció adversa a altres psicòtrops
   T43.8X6 Infradosificació d'altres psicòtrops
 T43.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: psicòtrop no especificat
  T43.91 Intoxicació per psicòtrop no especificat, accidental (no intencionada)
   Intoxicació per psicòtrop NE
  T43.92 Intoxicació per psicòtrop no especificat, autolesió intencionada
  T43.93 Intoxicació per psicòtrop no especificat, agressió
  T43.94 Intoxicació per psicòtrop no especificat, intenció indeterminada
  T43.95 Reacció adversa a psicòtrop no especificat
  T43.96 Infradosificació de psicòtrop no especificat

T44 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs que actuen principalment en el sistema nerviós
autònom

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T44

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T44.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents anticolinesterasa
  T44.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents anticolinesterasa
   T44.0X1 Intoxicació per agents anticolinesterasa, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per agents anticolinesterasa NE
   T44.0X2 Intoxicació per agents anticolinesterasa, autolesió intencionada
   T44.0X3 Intoxicació per agents anticolinesterasa, agressió
   T44.0X4 Intoxicació per agents anticolinesterasa, intenció indeterminada
   T44.0X5 Reacció adversa a agents anticolinesterasa
   T44.0X6 Infradosificació d'agents anticolinesterasa
 T44.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticomimètics [colinèrgics]

  T44.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticomimètics
[colinèrgics]

   T44.1X1 Intoxicació per altres parasimpaticomimètics [colinèrgics], accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per altres parasimpaticomimètics [colinèrgics] NE

   T44.1X2 Intoxicació per altres parasimpaticomimètics [colinèrgics], autolesió
intencionada
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   T44.1X3 Intoxicació per altres parasimpaticomimètics [colinèrgics], agressió

   T44.1X4 Intoxicació per altres parasimpaticomimètics [colinèrgics], intenció
indeterminada

   T44.1X5 Reacció adversa a altres parasimpaticomimètics [colinèrgics]
   T44.1X6 Infradosificació d'altres parasimpaticomimètics [colinèrgics]
 T44.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: medicaments blocadors ganglionars
  T44.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: medicaments blocadors ganglionars

   T44.2X1 Intoxicació per medicaments blocadors ganglionars, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per medicaments blocadors ganglionars NE

   T44.2X2 Intoxicació per medicaments blocadors ganglionars, autolesió
intencionada

   T44.2X3 Intoxicació per medicaments blocadors ganglionars, agressió

   T44.2X4 Intoxicació per medicaments blocadors ganglionars, intenció
indeterminada

   T44.2X5 Reacció adversa a medicaments blocadors ganglionars
   T44.2X6 Infradosificació de medicaments blocadors ganglionars

 T44.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: papaverina

  T44.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres parasimpaticolítics
[anticolinèrgics i antimuscarínics] i espasmolítics

   T44.3X1 Intoxicació per altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i
espasmolítics NE

   T44.3X2 Intoxicació per altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics, autolesió intencionada

   T44.3X3 Intoxicació per altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics, agressió

   T44.3X4 Intoxicació per altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics, intenció indeterminada

   T44.3X5 Reacció adversa a altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics

   T44.3X6 Infradosificació d'altres parasimpaticolítics [anticolinèrgics i
antimuscarínics] i espasmolítics

 T44.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metaraminol

  T44.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes, sobretot dels
adrenoreceptors alfa

   T44.4X1 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa NE

   T44.4X2 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa, autolesió
intencionada

   T44.4X3 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa, agressió

   T44.4X4 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa, intenció
indeterminada

   T44.4X5 Reacció adversa a agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa
   T44.4X6 Infradosificació d'agonistes, sobretot dels adrenoreceptors alfa
 T44.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes dels adrenoreceptors beta
utilitzats en el tractament de l'asma (T48.6-)

  T44.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes, sobretot dels
adrenoreceptors beta
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   T44.5X1 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta NE

   T44.5X2 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta,
autolesió intencionada

   T44.5X3 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta, agressió

   T44.5X4 Intoxicació per agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta, intenció
indeterminada

   T44.5X5 Reacció adversa a agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta
   T44.5X6 Infradosificació d'agonistes, sobretot dels adrenoreceptors beta
 T44.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors alfa
  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: alcaloides del sègol banyut (T48.0)

  T44.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors
alfa

   T44.6X1 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors alfa, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors alfa NE

   T44.6X2 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors alfa, autolesió
intencionada

   T44.6X3 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors alfa, agressió

   T44.6X4 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors alfa, intenció
indeterminada

   T44.6X5 Reacció adversa a antagonistes dels adrenoreceptors alfa
   T44.6X6 Infradosificació d'antagonistes dels adrenoreceptors alfa
 T44.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors beta

  T44.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors
beta

   T44.7X1 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors beta, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors beta NE

   T44.7X2 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors beta, autolesió
intencionada

   T44.7X3 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors beta, agressió

   T44.7X4 Intoxicació per antagonistes dels adrenoreceptors beta, intenció
indeterminada

   T44.7X5 Reacció adversa a antagonistes dels adrenoreceptors beta
   T44.7X6 Infradosificació d'antagonistes dels adrenoreceptors beta
 T44.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents d'acció central i antiadrenèrgics

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: clonidina (T46.5)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: guanetidina (T46.5)

  T44.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents d'acció central i
antiadrenèrgics

   T44.8X1 Intoxicació per agents d'acció central i antiadrenèrgics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per agents d'acció central i antiadrenèrgics NE

   T44.8X2 Intoxicació per agents d'acció central i antiadrenèrgics, autolesió
intencionada

   T44.8X3 Intoxicació per agents d'acció central i antiadrenèrgics, agressió

   T44.8X4 Intoxicació per agents d'acció central i antiadrenèrgics, intenció
indeterminada

   T44.8X5 Reacció adversa a agents d'acció central i antiadrenèrgics
   T44.8X6 Infradosificació d'agents d'acció central i antiadrenèrgics

 T44.9
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom i fàrmacs no especificats que actuen principalment en el sistema
nerviós autònom

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmac estimulant d'ambdós adrenoreceptors, alfa i beta
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  T44.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs no especificats que actuen
principalment en el sistema nerviós autònom

   T44.901 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom NE

   T44.902 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom, autolesió intencionada

   T44.903 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom, agressió

   T44.904 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom, intenció indeterminada

   T44.905 Reacció adversa a fàrmacs no especificats que actuen principalment
en el sistema nerviós autònom

   T44.906 Infradosificació de fàrmacs no especificats que actuen principalment
en el sistema nerviós autònom

  T44.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs que actuen
principalment en el sistema nerviós autònom

   T44.991 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen principalment en el sistema
nerviós autònom, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres fàrmacs que actuen principalment en el sistema nerviós
autònom NE

   T44.992 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen principalment en el sistema
nerviós autònom, autolesió intencionada

   T44.993 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen principalment en el sistema
nerviós autònom, agressió

   T44.994 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen principalment en el sistema
nerviós autònom, intenció indeterminada

   T44.995 Reacció adversa a altres fàrmacs que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom

   T44.996 Infradosificació d'altres fàrmacs que actuen principalment en el
sistema nerviós autònom

T45 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents d'acció principalment sistèmica i hemàtica, no
classificats a cap altre lloc

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T45

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T45.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antial·lèrgics i antiemètics
  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: neurolèptics fenotiazínics (T43.3)
  T45.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antial·lèrgics i antiemètics
   T45.0X1 Intoxicació per antial·lèrgics i antiemètics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antial·lèrgics i antiemètics NE
   T45.0X2 Intoxicació per antial·lèrgics i antiemètics, autolesió intencionada
   T45.0X3 Intoxicació per antial·lèrgics i antiemètics, agressió
   T45.0X4 Intoxicació per antial·lèrgics i antiemètics, intenció indeterminada
   T45.0X5 Reacció adversa a antial·lèrgics i antiemètics
   T45.0X6 Infradosificació d'antial·lèrgics i antiemètics
 T45.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antineoplàstics i immunosupressors
  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: tamoxifèn (T38.6)
  T45.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antineoplàstics i immunosupressors

   T45.1X1 Intoxicació per antineoplàstics i immunosupressors, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antineoplàstics i immunosupressors NE

   T45.1X2 Intoxicació per antineoplàstics i immunosupressors, autolesió
intencionada
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   T45.1X3 Intoxicació per antineoplàstics i immunosupressors, agressió

   T45.1X4 Intoxicació per antineoplàstics i immunosupressors, intenció
indeterminada

   T45.1X5 Reacció adversa a antineoplàstics i immunosupressors
   T45.1X6 Infradosificació d'antineoplàstics i immunosupressors
 T45.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vitamines

  
Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: àcid nicotínic (derivats) (T46.7)

intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ferro (T45.4)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vitamina K (T45.7)

  T45.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vitamines
   T45.2X1 Intoxicació per vitamines, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per vitamines NE
   T45.2X2 Intoxicació per vitamines, autolesió intencionada
   T45.2X3 Intoxicació per vitamines, agressió
   T45.2X4 Intoxicació per vitamines, intenció indeterminada
   T45.2X5 Reacció adversa a vitamines
   T45.2X6 Infradosificació de vitamines
    Exclou 1: carències vitamíniques (E50-E56)
 T45.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: enzims
  T45.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: enzims
   T45.3X1 Intoxicació per enzims, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per enzims NE
   T45.3X2 Intoxicació per enzims, autolesió intencionada
   T45.3X3 Intoxicació per enzims, agressió
   T45.3X4 Intoxicació per enzims, intenció indeterminada
   T45.3X5 Reacció adversa a enzims
   T45.3X6 Infradosificació d'enzims
 T45.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ferro i compostos del ferro
  T45.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ferro i compostos del ferro
   T45.4X1 Intoxicació per ferro i compostos del ferro, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per ferro i compostos del ferro NE
   T45.4X2 Intoxicació per ferro i compostos del ferro, autolesió intencionada
   T45.4X3 Intoxicació per ferro i compostos del ferro, agressió
   T45.4X4 Intoxicació per ferro i compostos del ferro, intenció indeterminada
   T45.4X5 Reacció adversa a ferro i compostos del ferro
   T45.4X6 Infradosificació de ferro i compostos del ferro
    Exclou 1: dèficit de ferro (E61.1)
 T45.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anticoagulants i antitrombòtics
  T45.51 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anticoagulants
   T45.511 Intoxicació per anticoagulants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per anticoagulants NE
   T45.512 Intoxicació per anticoagulants, autolesió intencionada
   T45.513 Intoxicació per anticoagulants, agressió
   T45.514 Intoxicació per anticoagulants, intenció indeterminada
   T45.515 Reacció adversa a anticoagulants
   T45.516 Infradosificació d'anticoagulants
  T45.52 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antitrombòtics
   Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiagregant plaquetari

   
Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: àcid acetilsalicílic

(T39.01-)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: aspirina (T39.01-)

   T45.521 Intoxicació per antitrombòtics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antitrombòtics NE
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   T45.522 Intoxicació per antitrombòtics, autolesió intencionada
   T45.523 Intoxicació per antitrombòtics, agressió
   T45.524 Intoxicació per antitrombòtics, intenció indeterminada
   T45.525 Reacció adversa a antitrombòtics
   T45.526 Infradosificació d'antitrombòtics
 T45.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs que afecten la fibrinòlisi

  T45.60 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs no especificats que afecten
la fibrinòlisi

   T45.601 Intoxicació per fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs que afecten la fibrinòlisi NE

   T45.602 Intoxicació per fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi,
autolesió intencionada

   T45.603 Intoxicació per fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi,
agressió

   T45.604 Intoxicació per fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi,
intenció indeterminada

   T45.605 Reacció adversa a fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi
   T45.606 Infradosificació de fàrmacs no especificats que afecten la fibrinòlisi
  T45.61 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: trombolítics
   T45.611 Intoxicació per trombolítics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per trombolítics NE
   T45.612 Intoxicació per trombolítics, autolesió intencionada
   T45.613 Intoxicació per trombolítics, agressió
   T45.614 Intoxicació per trombolítics, intenció indeterminada
   T45.615 Reacció adversa a trombolítics
   T45.616 Infradosificació de trombolítics
  T45.62 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs hemostàtics
   T45.621 Intoxicació per fàrmac hemostàtic, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per fàrmac hemostàtic NE
   T45.622 Intoxicació per fàrmac hemostàtic, autolesió intencionada
   T45.623 Intoxicació per fàrmac hemostàtic, agressió
   T45.624 Intoxicació per fàrmac hemostàtic, intenció indeterminada
   T45.625 Reacció adversa a fàrmac hemostàtic
   T45.626 Infradosificació de fàrmacs hemostàtics

  T45.69 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs que afecten la
fibrinòlisi

   T45.691 Intoxicació per altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi NE

   T45.692 Intoxicació per altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi, autolesió
intencionada

   T45.693 Intoxicació per altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi, agressió

   T45.694 Intoxicació per altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi, intenció
indeterminada

   T45.695 Reacció adversa a altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi
   T45.696 Infradosificació d'altres fàrmacs que afecten la fibrinòlisi

 T45.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i
altres coagulants

  T45.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels anticoagulants, la
vitamina K i altres coagulants

   T45.7X1 Intoxicació per antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i altres
coagulants, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i altres
coagulants NE
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   T45.7X2 Intoxicació per antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i altres
coagulants, autolesió intencionada

   T45.7X3 Intoxicació per antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i altres
coagulants, agressió

   T45.7X4 Intoxicació per antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i altres
coagulants, intenció indeterminada

   T45.7X5 Reacció adversa a antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i
altres coagulants

   T45.7X6 Infradosificació d'antagonistes dels anticoagulants, la vitamina K i
altres coagulants

    Exclou 1: carència de vitamina K (E56.1)

 T45.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica

  
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: preparats hepàtics i altres antianèmics
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: sang natural i hemoderivats
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: substitutiu del plasma

  
Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: ferro (T45.4)

intoxicació, reacció adversa i infradosificació: immunoglobulina (T50.Z1)
reaccions transfusionals (T80.-)

  T45.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents d'acció principalment
sistèmica i hemàtica

   T45.8X1 Intoxicació per altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres agents d'acció principalment sistèmica i hemàtica NE

   T45.8X2 Intoxicació per altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica, autolesió intencionada

   T45.8X3 Intoxicació per altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica, agressió

   T45.8X4 Intoxicació per altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica, intenció indeterminada

   T45.8X5 Reacció adversa a altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica

   T45.8X6 Infradosificació d'altres agents d'acció principalment sistèmica i
hemàtica

 T45.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agent no especificat d'acció principalment
sistèmica i hemàtica

  T45.91 Intoxicació per agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica,
accidental (no intencionada)

   Intoxicació per agent d'acció principalment sistèmica i hemàtica NE

  T45.92 Intoxicació per agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica,
autolesió intencionada

  T45.93 Intoxicació per agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica,
agressió

  T45.94 Intoxicació per agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica,
intenció indeterminada

  T45.95 Reacció adversa a agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica
  T45.96 Infradosificació d'agent no especificat d'acció principalment sistèmica i hemàtica
T46 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents que actuen principalment en l'aparell cardiovascular
 Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: metaraminol (T44.4)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T46

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T46.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar

  T46.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glicòsids cardiotònics i fàrmacs
d'acció similar
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   T46.0X1 Intoxicació per glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar NE

   T46.0X2 Intoxicació per glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar,
autolesió intencionada

   T46.0X3 Intoxicació per glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar,
agressió

   T46.0X4 Intoxicació per glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar, intenció
indeterminada

   T46.0X5 Reacció adversa a glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar
   T46.0X6 Infradosificació de glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar
 T46.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: blocadors dels canals del calci
  T46.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: blocadors dels canals del calci

   T46.1X1 Intoxicació per blocadors dels canals del calci, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per blocadors dels canals del calci NE
   T46.1X2 Intoxicació per blocadors dels canals del calci, autolesió intencionada
   T46.1X3 Intoxicació per blocadors dels canals del calci, agressió
   T46.1X4 Intoxicació per blocadors dels canals del calci, intenció indeterminada
   T46.1X5 Reacció adversa a blocadors dels canals del calci
   T46.1X6 Infradosificació de blocadors dels canals del calci
 T46.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiarrítmics, no classificats a cap altre lloc

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors
beta (T44.7-)

  T46.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiarrítmics
   T46.2X1 Intoxicació per altres antiarrítmics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres antiarrítmics NE
   T46.2X2 Intoxicació per altres antiarrítmics, autolesió intencionada
   T46.2X3 Intoxicació per altres antiarrítmics, agressió
   T46.2X4 Intoxicació per altres antiarrítmics, intenció indeterminada
   T46.2X5 Reacció adversa a altres antiarrítmics
   T46.2X6 Infradosificació d'altres antiarrítmics
 T46.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vasodilatadors coronaris
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: dipiridamol

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació:
blocadors dels canals del calci (T46.1)

  T46.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vasodilatadors coronaris
   T46.3X1 Intoxicació per vasodilatadors coronaris, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per vasodilatadors coronaris NE
   T46.3X2 Intoxicació per vasodilatadors coronaris, autolesió intencionada
   T46.3X3 Intoxicació per vasodilatadors coronaris, agressió
   T46.3X4 Intoxicació per vasodilatadors coronaris, intenció indeterminada
   T46.3X5 Reacció adversa a vasodilatadors coronaris
   T46.3X6 Infradosificació de vasodilatadors coronaris
 T46.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina

  T46.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors de l'enzim conversiu de
l'angiotensina

   T46.4X1 Intoxicació per inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina NE

   T46.4X2 Intoxicació per inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina,
autolesió intencionada

   T46.4X3 Intoxicació per inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina,
agressió
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   T46.4X4 Intoxicació per inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina,
intenció indeterminada

   T46.4X5 Reacció adversa a inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina
   T46.4X6 Infradosificació d'inhibidors de l'enzim conversiu de l'angiotensina
 T46.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antihipertensius

  

Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antagonistes dels adrenoreceptors
beta (T44.7)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: blocadors dels canals del calci
(T46.1)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: diürètics (T50.0-T50.2)

  T46.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antihipertensius
   T46.5X1 Intoxicació per altres antihipertensius, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres antihipertensius NE
   T46.5X2 Intoxicació per altres antihipertensius, autolesió intencionada
   T46.5X3 Intoxicació per altres antihipertensius, agressió
   T46.5X4 Intoxicació per altres antihipertensius, intenció indeterminada
   T46.5X5 Reacció adversa a altres antihipertensius
   T46.5X6 Infradosificació d'altres antihipertensius
 T46.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antilipèmics i antiarterioescleròtics
  T46.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antilipèmics i antiarterioescleròtics

   T46.6X1 Intoxicació per antilipèmics i antiarterioescleròtics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antilipèmics i antiarterioescleròtics NE

   T46.6X2 Intoxicació per antilipèmics i antiarterioescleròtics, autolesió
intencionada

   T46.6X3 Intoxicació per antilipèmics i antiarterioescleròtics, agressió

   T46.6X4 Intoxicació per antilipèmics i antiarterioescleròtics, intenció
indeterminada

   T46.6X5 Reacció adversa a antilipèmics i antiarterioescleròtics
   T46.6X6 Infradosificació d'antilipèmics i antiarterioescleròtics
 T46.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vasodilatadors perifèrics
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: àcid nicotínic (derivats)

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: papaverina (T44.3)
  T46.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vasodilatadors perifèrics
   T46.7X1 Intoxicació per vasodilatadors perifèrics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per vasodilatadors perifèrics NE
   T46.7X2 Intoxicació per vasodilatadors perifèrics, autolesió intencionada
   T46.7X3 Intoxicació per vasodilatadors perifèrics, agressió
   T46.7X4 Intoxicació per vasodilatadors perifèrics, intenció indeterminada
   T46.7X5 Reacció adversa a vasodilatadors perifèrics
   T46.7X6 Infradosificació de vasodilatadors perifèrics
 T46.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antivaricosos, incloent els esclerosants

  T46.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antivaricosos, incloent els
esclerosants

   T46.8X1 Intoxicació per antivaricosos, incloent els esclerosants, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per antivaricosos, incloent els esclerosants NE

   T46.8X2 Intoxicació per antivaricosos, incloent els esclerosants, autolesió
intencionada

   T46.8X3 Intoxicació per antivaricosos, incloent els esclerosants, agressió

   T46.8X4 Intoxicació per antivaricosos, incloent els esclerosants, intenció
indeterminada

   T46.8X5 Reacció adversa a antivaricosos, incloent els esclerosants
   T46.8X6 Infradosificació d'antivaricosos, incloent els esclerosants
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 T46.9
Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular i agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular

  T46.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents no especificats que actuen
principalment en l'aparell cardiovascular

   T46.901 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular, accidental (no intencionada)

   T46.902 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular, autolesió intencionada

   T46.903 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular, agressió

   T46.904 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular, intenció indeterminada

   T46.905 Reacció adversa a agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular

   T46.906 Infradosificació d'agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell cardiovascular

  T46.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen
principalment en l'aparell cardiovascular

   T46.991 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular, accidental (no intencionada)

   T46.992 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular, autolesió intencionada

   T46.993 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular, agressió

   T46.994 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular, intenció indeterminada

   T46.995 Reacció adversa a altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular

   T46.996 Infradosificació d'altres agents que actuen principalment en l'aparell
cardiovascular

T47 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents que actuen principalment en l'aparell gastrointestinal
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T47

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T47.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: blocadors dels receptors histaminèrgics H2

  T47.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: blocadors dels receptors
histaminèrgics H2

   T47.0X1 Intoxicació per blocadors dels receptors histaminèrgics H2, accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per blocadors dels receptors histaminèrgics H2 NE

   T47.0X2 Intoxicació per blocadors dels receptors histaminèrgics H2, autolesió
intencionada

   T47.0X3 Intoxicació per blocadors dels receptors histaminèrgics H2, agressió

   T47.0X4 Intoxicació per blocadors dels receptors histaminèrgics H2, intenció
indeterminada

   T47.0X5 Reacció adversa a blocadors dels receptors histaminèrgics H2
   T47.0X6 Infradosificació de blocadors dels receptors histaminèrgics H2
 T47.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiàcids i antisecretors gàstrics

  T47.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres antiàcids i antisecretors
gàstrics

   T47.1X1 Intoxicació per altres antiàcids i antisecretors gàstrics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres antiàcids i antisecretors gàstrics NE

   T47.1X2 Intoxicació per altres antiàcids i antisecretors gàstrics, autolesió
intencionada
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   T47.1X3 Intoxicació per altres antiàcids i antisecretors gàstrics, agressió

   T47.1X4 Intoxicació per altres antiàcids i antisecretors gàstrics, intenció
indeterminada

   T47.1X5 Reacció adversa a altres antiàcids i antisecretors gàstrics
   T47.1X6 Infradosificació d'altres antiàcids i antisecretors gàstrics
 T47.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: laxants estimulants
  T47.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: laxants estimulants
   T47.2X1 Intoxicació per laxants estimulants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per laxants estimulants NE
   T47.2X2 Intoxicació per laxants estimulants, autolesió intencionada
   T47.2X3 Intoxicació per laxants estimulants, agressió
   T47.2X4 Intoxicació per laxants estimulants, intenció indeterminada
   T47.2X5 Reacció adversa a laxants estimulants
   T47.2X6 Infradosificació de laxants estimulants
 T47.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: laxants salins i osmòtics
  T47.3X Intoxicació i reacció adversa: laxants salins i osmòtics
   T47.3X1 Intoxicació per laxants salins i osmòtics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per laxants salins i osmòtics NE
   T47.3X2 Intoxicació per laxants salins i osmòtics, autolesió intencionada
   T47.3X3 Intoxicació per laxants salins i osmòtics, agressió
   T47.3X4 Intoxicació per laxants salins i osmòtics, intenció indeterminada
   T47.3X5 Reacció adversa a laxants salins i osmòtics
   T47.3X6 Infradosificació de laxants salins i osmòtics
 T47.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres laxants
  T47.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres laxants
   T47.4X1 Intoxicació per altres laxants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres laxants NE
   T47.4X2 Intoxicació per altres laxants, autolesió intencionada
   T47.4X3 Intoxicació per altres laxants, agressió
   T47.4X4 Intoxicació per altres laxants, intenció indeterminada
   T47.4X5 Reacció adversa a altres laxants
   T47.4X6 Infradosificació d'altres laxants
 T47.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: digestius
  T47.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: digestius
   T47.5X1 Intoxicació per digestius, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per digestius NE
   T47.5X2 Intoxicació per digestius, autolesió intencionada
   T47.5X3 Intoxicació per digestius, agressió
   T47.5X4 Intoxicació per digestius, intenció indeterminada
   T47.5X5 Reacció adversa a digestius
   T47.5X6 Infradosificació de digestius
 T47.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidiarreics

  Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antibiòtics sistèmics i altres
antiinfecciosos (T36-T37)

  T47.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antidiarreics
   T47.6X1 Intoxicació per antidiarreics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antidiarreics NE
   T47.6X2 Intoxicació per antidiarreics, autolesió intencionada
   T47.6X3 Intoxicació per antidiarreics, agressió
   T47.6X4 Intoxicació per antidiarreics, intenció indeterminada
   T47.6X5 Reacció adversa a antidiarreics
   T47.6X6 Infradosificació d'antidiarreics
 T47.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: emètics
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  T47.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: emètics
   T47.7X1 Intoxicació per emètics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per emètics NE
   T47.7X2 Intoxicació per emètics, autolesió intencionada
   T47.7X3 Intoxicació per emètics, agressió
   T47.7X4 Intoxicació per emètics, intenció indeterminada
   T47.7X5 Reacció adversa a emètics
   T47.7X6 Infradosificació d'emètics

 T47.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen principalment en
l'aparell gastrointestinal

  T47.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen
principalment en l'aparell gastrointestinal

   T47.8X1 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal NE

   T47.8X2 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, autolesió intencionada

   T47.8X3 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, agressió

   T47.8X4 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, intenció indeterminada

   T47.8X5 Reacció adversa a altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal

   T47.8X6 Infradosificació d'altres agents que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal

 T47.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents no especificats que actuen principalment
en l'aparell gastrointestinal

  T47.91 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, accidental (no intencionada)

   Intoxicació per agents que actuen principalment en l'aparell gastrointestinal

  T47.92 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, autolesió intencionada

  T47.93 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, agressió

  T47.94 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal, intenció indeterminada

  T47.95 Reacció adversa a agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal

  T47.96 Infradosificació d'agents no especificats que actuen principalment en l'aparell
gastrointestinal

T48 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents que actuen principalment en la musculatura llisa i
estriada i en l'aparell respiratori

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T48

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T48.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: oxitòcics

  Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: estrògens, progestàgens i
antagonistes (T38.4-T38.6)

  T48.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: oxitòcics
   T48.0X1 Intoxicació per oxitòcics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per oxitòcics NE
   T48.0X2 Intoxicació per oxitòcics, autolesió intencionada
   T48.0X3 Intoxicació per oxitòcics, agressió
   T48.0X4 Intoxicació per oxitòcics, intenció indeterminada
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   T48.0X5 Reacció adversa a oxitòcics
   T48.0X6 Infradosificació d'oxitòcics

 T48.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars]

  T48.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: relaxants de la musculatura estriada
[blocadors neuromusculars]

   T48.1X1 Intoxicació per relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars], accidental (no intencionada)

    Intoxicació per relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars] NE

   T48.1X2 Intoxicació per relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars], autolesió intencionada

   T48.1X3 Intoxicació per relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars], agressió

   T48.1X4 Intoxicació per relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars], intenció indeterminada

   T48.1X5 Reacció adversa a relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars]

   T48.1X6 Infradosificació de relaxants de la musculatura estriada [blocadors
neuromusculars]

 T48.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs que actuen en els músculs i
fàrmacs no especificats que actuen en els músculs

  T48.20 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs no especificats que actuen
en els músculs

   T48.201 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen en els músculs,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen en els músculs NE

   T48.202 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen en els músculs,
autolesió intencionada

   T48.203 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen en els músculs,
agressió

   T48.204 Intoxicació per fàrmacs no especificats que actuen en els músculs,
intenció indeterminada

   T48.205 Reacció adversa a fàrmacs no especificats que actuen en els músculs
   T48.206 Infradosificació de fàrmacs no especificats que actuen en els músculs

  T48.29 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs que actuen en els
músculs

   T48.291 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen en els músculs, accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per altres fàrmacs que actuen en els músculs NE

   T48.292 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen en els músculs, autolesió
intencionada

   T48.293 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen en els músculs, agressió

   T48.294 Intoxicació per altres fàrmacs que actuen en els músculs, intenció
indeterminada

   T48.295 Reacció adversa a altres fàrmacs que actuen en els músculs
   T48.296 Infradosificació d'altres fàrmacs que actuen en els músculs
 T48.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antitussígens
  T48.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antitussígens
   T48.3X1 Intoxicació per antitussígens, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antitussígens NE
   T48.3X2 Intoxicació per antitussígens, autolesió intencionada
   T48.3X3 Intoxicació per antitussígens, agressió
   T48.3X4 Intoxicació per antitussígens, intenció indeterminada
   T48.3X5 Reacció adversa a antitussígens
   T48.3X6 Infradosificació d'antitussígens
 T48.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: expectorants
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  T48.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: expectorants
   T48.4X1 Intoxicació per expectorants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per expectorants NE
   T48.4X2 Intoxicació per expectorants, autolesió intencionada
   T48.4X3 Intoxicació per expectorants, agressió
   T48.4X4 Intoxicació per expectorants, intenció indeterminada
   T48.4X5 Reacció adversa a expectorants
   T48.4X6 Infradosificació d'expectorants
 T48.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs contra el refredat comú
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: descongestius

  

Exclou 2: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiinflamatoris no esteroidals (T39.3-
)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipirètics NCAL (T39.9-)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: salicilats (T39.0-)

  T48.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs contra el refredat
comú

   T48.5X1 Intoxicació per altres fàrmacs contra el refredat comú, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per altres fàrmacs contra el refredat comú NE

   T48.5X2 Intoxicació per altres fàrmacs contra el refredat comú, autolesió
intencionada

   T48.5X3 Intoxicació per altres fàrmacs contra el refredat comú, agressió

   T48.5X4 Intoxicació per altres fàrmacs contra el refredat comú, intenció
indeterminada

   T48.5X5 Reacció adversa a altres fàrmacs contra el refredat comú
   T48.5X6 Infradosificació d'altres fàrmacs contra el refredat comú
 T48.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiasmàtics, no classificats a cap altre lloc

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes dels adrenoreceptors beta utilitzats en el
tractament de l'asma

  

Exclou 1: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agonistes dels adrenoreceptors beta
no utilitzats en el tractament de l'asma (T44.5)
intoxicació, reacció adversa i infradosificació: hormones hipofítiques anteriors
[adenohipofítiques] (T38.8)

  T48.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antiasmàtics
   T48.6X1 Intoxicació per antiasmàtics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antiasmàtics NE
   T48.6X2 Intoxicació per antiasmàtics, autolesió intencionada
   T48.6X3 Intoxicació per antiasmàtics, agressió
   T48.6X4 Intoxicació per antiasmàtics, intenció indeterminada
   T48.6X5 Reacció adversa a antiasmàtics
   T48.6X6 Infradosificació d'antiasmàtics

 T48.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen principalment en
l'aparell respiratori i agents no especificats que actuen principalment en l'aparell respiratori

  T48.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents no especificats que actuen
principalment en l'aparell respiratori

   T48.901 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori, accidental (no intencionada)

   T48.902 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori, autolesió intencionada

   T48.903 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori, agressió

   T48.904 Intoxicació per agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori, intenció indeterminada

   T48.905 Reacció adversa a agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori
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   T48.906 Infradosificació d'agents no especificats que actuen principalment en
l'aparell respiratori

  T48.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents que actuen
principalment en l'aparell respiratori

   T48.991 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori, accidental (no intencionada)

   T48.992 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori, autolesió intencionada

   T48.993 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori, agressió

   T48.994 Intoxicació per altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori, intenció indeterminada

   T48.995 Reacció adversa a altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori

   T48.996 Infradosificació d'altres agents que actuen principalment en l'aparell
respiratori

T49 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents tòpics que actuen principalment en la pell i les
mucoses, i de fàrmacs oftalmològics, otorrinolaringològics i dentals

 Inclou: intoxicació, reacció adversa i infradosificació: glucocorticoides d'aplicació tòpica

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T49

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T49.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris
locals

  T49.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antifúngics, antiinfecciosos i
antiinflamatoris locals

   T49.0X1 Intoxicació per antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals NE

   T49.0X2 Intoxicació per antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals,
autolesió intencionada

   T49.0X3 Intoxicació per antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals,
agressió

   T49.0X4 Intoxicació per antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals,
intenció indeterminada

   T49.0X5 Reacció adversa a antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals
   T49.0X6 Infradosificació d'antifúngics, antiinfecciosos i antiinflamatoris locals
 T49.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipruents
  T49.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antipruents
   T49.1X1 Intoxicació per antipruents, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antipruents NE
   T49.1X2 Intoxicació per antipruents, autolesió intencionada
   T49.1X3 Intoxicació per antipruents, agressió
   T49.1X4 Intoxicació per antipruents, intenció indeterminada
   T49.1X5 Reacció adversa a antipruents
   T49.1X6 Infradosificació d'antipruents
 T49.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: astringents i detergents locals
  T49.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: astringents i detergents locals

   T49.2X1 Intoxicació per astringents i detergents locals, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per astringents i detergents locals NE
   T49.2X2 Intoxicació per astringents i detergents locals, autolesió intencionada
   T49.2X3 Intoxicació per astringents i detergents locals, agressió
   T49.2X4 Intoxicació per astringents i detergents locals, intenció indeterminada
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   T49.2X5 Reacció adversa a astringents i detergents locals
   T49.2X6 Infradosificació d'astringents i detergents locals
 T49.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: emol·lients, demulcents i protectors
  T49.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: emol·lients, demulcents i protectors

   T49.3X1 Intoxicació per emol·lients, demulcents i protectors, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per emol·lients, demulcents i protectors NE

   T49.3X2 Intoxicació per emol·lients, demulcents i protectors, autolesió
intencionada

   T49.3X3 Intoxicació per emol·lients, demulcents i protectors, agressió

   T49.3X4 Intoxicació per emol·lients, demulcents i protectors, intenció
indeterminada

   T49.3X5 Reacció adversa a emol·lients, demulcents i protectors
   T49.3X6 Infradosificació d'emol·lients, demulcents i protectors

 T49.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i
preparats per al tractament dels cabells

  T49.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: queratolítics, queratoplàstics i altres
fàrmacs i preparats per al tractament dels cabells

   T49.4X1 Intoxicació per queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats
per al tractament dels cabells, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats per al
tractament dels cabells NE

   T49.4X2 Intoxicació per queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats
per al tractament dels cabells, autolesió intencionada

   T49.4X3 Intoxicació per queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats
per al tractament dels cabells, agressió

   T49.4X4 Intoxicació per queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats
per al tractament dels cabells, intenció indeterminada

   T49.4X5 Reacció adversa a queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i
preparats per al tractament dels cabells

   T49.4X6 Infradosificació de queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i
preparats per al tractament dels cabells

 T49.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs i preparats oftalmològics
  T49.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs i preparats oftalmològics

   T49.5X1 Intoxicació per fàrmacs i preparats oftalmològics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs i preparats oftalmològics NE

   T49.5X2 Intoxicació per fàrmacs i preparats oftalmològics, autolesió
intencionada

   T49.5X3 Intoxicació per fàrmacs i preparats oftalmològics, agressió

   T49.5X4 Intoxicació per fàrmacs i preparats oftalmològics, intenció
indeterminada

   T49.5X5 Reacció adversa a fàrmacs i preparats oftalmològics
   T49.5X6 Infradosificació de fàrmacs i preparats oftalmològics
 T49.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs i preparats otorrinolaringològics

  T49.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs i preparats
otorrinolaringològics

   T49.6X1 Intoxicació per fàrmacs i preparats otorrinolaringològics, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs i preparats otorrinolaringològics NE

   T49.6X2 Intoxicació per fàrmacs i preparats otorrinolaringològics, autolesió
intencionada

   T49.6X3 Intoxicació per fàrmacs i preparats otorrinolaringològics, agressió

   T49.6X4 Intoxicació per fàrmacs i preparats otorrinolaringològics, intenció
indeterminada

   T49.6X5 Reacció adversa a fàrmacs i preparats otorrinolaringològics
   T49.6X6 Infradosificació de fàrmacs i preparats otorrinolaringològics
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 T49.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs dentals, d'aplicació tòpica
  T49.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs dentals, d'aplicació tòpica

   T49.7X1 Intoxicació per fàrmacs dentals d'aplicació tòpica, accidental (no
intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs dentals d'aplicació tòpica NE

   T49.7X2 Intoxicació per fàrmacs dentals d'aplicació tòpica, autolesió
intencionada

   T49.7X3 Intoxicació per fàrmacs dentals d'aplicació tòpica, agressió

   T49.7X4 Intoxicació per fàrmacs dentals d'aplicació tòpica, intenció
indeterminada

   T49.7X5 Reacció adversa a fàrmacs dentals d'aplicació tòpica
   T49.7X6 Infradosificació de fàrmacs dentals d'aplicació tòpica
 T49.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents tòpics
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: espermicides
  T49.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres agents tòpics
   T49.8X1 Intoxicació per altres agents tòpics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per altres agents tòpics NE
   T49.8X2 Intoxicació per altres agents tòpics, autolesió intencionada
   T49.8X3 Intoxicació per altres agents tòpics, agressió
   T49.8X4 Intoxicació per altres agents tòpics, intenció indeterminada
   T49.8X5 Reacció adversa a altres agents tòpics
   T49.8X6 Infradosificació d'altres agents tòpics
 T49.9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agent tòpic no especificat
  T49.91 Intoxicació per agent tòpic no especificat, accidental (no intencionada)
  T49.92 Intoxicació per agent tòpic no especificat, autolesió intencionada
  T49.93 Intoxicació per agent tòpic no especificat, agressió
  T49.94 Intoxicació per agent tòpic no especificat, intenció indeterminada
  T49.95 Reacció adversa a agent tòpic no especificat
  T49.96 Infradosificació d'agent tòpic no especificat

T50 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: diürètics i altres fàrmacs, medicaments i productes biològics,
i fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T50

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T50.0 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides

  T50.0X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: mineralocorticoides i antagonistes
dels mineralocorticoides

   T50.0X1 Intoxicació per mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per mineralocorticoides i antagonistes dels mineralocorticoides
NE

   T50.0X2 Intoxicació per mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides, autolesió intencionada

   T50.0X3 Intoxicació per mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides, agressió

   T50.0X4 Intoxicació per mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides, intenció indeterminada

   T50.0X5 Reacció adversa a mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides

   T50.0X6 Infradosificació de mineralocorticoides i antagonistes dels
mineralocorticoides

 T50.1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: diürètics de nansa [diürètics de sostre alt]
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  T50.1X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: diürètics de nansa [diürètics de
sostre alt]

   T50.1X1 Intoxicació per diürètics de nansa [diürètics de sostre alt], accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per diürètics de nansa [diürètics de sostre alt] NE

   T50.1X2 Intoxicació per diürètics de nansa [diürètics de sostre alt], autolesió
intencionada

   T50.1X3 Intoxicació per diürètics de nansa [diürètics de sostre alt], agressió

   T50.1X4 Intoxicació per diürètics de nansa [diürètics de sostre alt], intenció
indeterminada

   T50.1X5 Reacció adversa a diürètics de nansa [diürètics de sostre alt]
   T50.1X6 Infradosificació de diürètics de nansa [diürètics de sostre alt]

 T50.2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors de l'anhidrasa carbònica,
benzotiadiazides i altres diürètics

  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: acetazolamida

  T50.2X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: inhibidors de l'anhidrasa carbònica,
benzotiadiazides i altres diürètics

   T50.2X1 Intoxicació per inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides i
altres diürètics, accidental (no intencionada)

    Intoxicació per inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides i altres
diürètics NE

   T50.2X2 Intoxicació per inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides i
altres diürètics, autolesió intencionada

   T50.2X3 Intoxicació per inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides i
altres diürètics, agressió

   T50.2X4 Intoxicació per inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides i
altres diürètics, intenció indeterminada

   T50.2X5 Reacció adversa a inhibidors de l'anhidrasa carbònica,
benzotiadiazides i altres diürètics

   T50.2X6 Infradosificació d'inhibidors de l'anhidrasa carbònica, benzotiadiazides
i altres diürètics

 T50.3 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: sals de rehidratació oral

  T50.3X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents de l'equilibri hidroelectrolític i
calòric

   T50.3X1 Intoxicació per agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric, accidental
(no intencionada)

    Intoxicació per agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric NE

   T50.3X2 Intoxicació per agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric, autolesió
intencionada

   T50.3X3 Intoxicació per agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric, agressió

   T50.3X4 Intoxicació per agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric, intenció
indeterminada

   T50.3X5 Reacció adversa a agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric
   T50.3X6 Infradosificació d'agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric
 T50.4 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric

  T50.4X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs que afecten el metabolisme
de l'àcid úric

   T50.4X1 Intoxicació per fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric NE

   T50.4X2 Intoxicació per fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric,
autolesió intencionada

   T50.4X3 Intoxicació per fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric,
agressió

   T50.4X4 Intoxicació per fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric,
intenció indeterminada

   T50.4X5 Reacció adversa a fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric
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   T50.4X6 Infradosificació de fàrmacs que afecten el metabolisme de l'àcid úric
 T50.5 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anorexígens
  T50.5X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: anorexígens
   T50.5X1 Intoxicació per anorexígens, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per anorexígens NE
   T50.5X2 Intoxicació per anorexígens, autolesió intencionada
   T50.5X3 Intoxicació per anorexígens, agressió
   T50.5X4 Intoxicació per anorexígens, intenció indeterminada
   T50.5X5 Reacció adversa a anorexígens
   T50.5X6 Infradosificació d'anorexígens
 T50.6 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antídots i quelants
  Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: dissuasius de la ingestió d'alcohol
  T50.6X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: antídots i quelants
   T50.6X1 Intoxicació per antídots i quelants, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per antídots i quelants NE
   T50.6X2 Intoxicació per antídots i quelants, autolesió intencionada
   T50.6X3 Intoxicació per antídots i quelants, agressió
   T50.6X4 Intoxicació per antídots i quelants, intenció indeterminada
   T50.6X5 Reacció adversa a antídots i quelants
   T50.6X6 Infradosificació d'antídots i quelants
 T50.7 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: analèptics i antagonistes dels receptors opiacis

  T50.7X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: analèptics i antagonistes dels
receptors opiacis

   T50.7X1 Intoxicació per analèptics i antagonistes dels receptors opiacis,
accidental (no intencionada)

    Intoxicació per analèptics i antagonistes dels receptors opiacis NE

   T50.7X2 Intoxicació per analèptics i antagonistes dels receptors opiacis,
autolesió intencionada

   T50.7X3 Intoxicació per analèptics i antagonistes dels receptors opiacis,
agressió

   T50.7X4 Intoxicació per analèptics i antagonistes dels receptors opiacis,
intenció indeterminada

   T50.7X5 Reacció adversa a analèptics i antagonistes dels receptors opiacis
   T50.7X6 Infradosificació d'analèptics i antagonistes dels receptors opiacis
 T50.8 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents diagnòstics
  T50.8X Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: agents diagnòstics
   T50.8X1 Intoxicació per agents diagnòstics, accidental (no intencionada)
    Intoxicació per agents diagnòstics NE
   T50.8X2 Intoxicació per agents diagnòstics, autolesió intencionada
   T50.8X3 Intoxicació per agents diagnòstics, agressió
   T50.8X4 Intoxicació per agents diagnòstics, intenció indeterminada
   T50.8X5 Reacció adversa a agents diagnòstics
   T50.8X6 Infradosificació d'agents diagnòstics
 T50.A Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vacunes bacterianes

  T50.A1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vacuna contra la tos ferina, incloent
combinacions amb un component antipertússic

   T50.A11 Intoxicació per vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions amb
un component antipertússic, accidental (no intencionada)

   T50.A12 Intoxicació per vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions amb
un component antipertússic, autolesió intencionada

   T50.A13 Intoxicació per vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions amb
un component antipertússic, agressió

   T50.A14 Intoxicació per vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions amb
un component antipertússic, intenció indeterminada
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   T50.A15 Reacció adversa a vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions
amb un component antipertússic

   T50.A16 Infradosificació de vacuna contra la tos ferina, incloent combinacions
amb un component antipertússic

  T50.A2 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vacunes bacterianes mixtes sense
component antipertússic

   T50.A21 Intoxicació per vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic, accidental (no intencionada)

   T50.A22 Intoxicació per vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic, autolesió intencionada

   T50.A23 Intoxicació per vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic, agressió

   T50.A24 Intoxicació per vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic, intenció indeterminada

   T50.A25 Reacció adversa a vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic

   T50.A26 Infradosificació de vacunes bacterianes mixtes sense component
antipertússic

  T50.A9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres vacunes bacterianes

   T50.A91 Intoxicació per altres vacunes bacterianes, accidental (no
intencionada)

   T50.A92 Intoxicació per altres vacunes bacterianes, autolesió intencionada
   T50.A93 Intoxicació per altres vacunes bacterianes, agressió
   T50.A94 Intoxicació per altres vacunes bacterianes, intenció indeterminada
   T50.A95 Reacció adversa a altres vacunes bacterianes
   T50.A96 Infradosificació d'altres vacunes bacterianes
 T50.B Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vacunes víriques
  T50.B1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: vacunes contra la verola
   T50.B11 Intoxicació per vacunes contra la verola, accidental (no intencionada)
   T50.B12 Intoxicació per vacunes contra la verola, autolesió intencionada
   T50.B13 Intoxicació per vacunes contra la verola, agressió
   T50.B14 Intoxicació per vacunes contra la verola, intenció indeterminada
   T50.B15 Reacció adversa a vacunes contra la verola
   T50.B16 Infradosificació de vacunes contra la verola
  T50.B9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres vacunes víriques
   T50.B91 Intoxicació per altres vacunes víriques, accidental (no intencionada)
   T50.B92 Intoxicació per altres vacunes víriques, autolesió intencionada
   T50.B93 Intoxicació per altres vacunes víriques, agressió
   T50.B94 Intoxicació per altres vacunes víriques, intenció indeterminada
   T50.B95 Reacció adversa a altres vacunes víriques
   T50.B96 Infradosificació d'altres vacunes víriques
 T50.Z Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres vacunes i productes biològics
  T50.Z1 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: immunoglobulina
   T50.Z11 Intoxicació per immunoglobulina, accidental (no intencionada)
   T50.Z12 Intoxicació per immunoglobulina, autolesió intencionada
   T50.Z13 Intoxicació per immunoglobulina, agressió
   T50.Z14 Intoxicació per immunoglobulina, intenció indeterminada
   T50.Z15 Reacció adversa a immunoglobulina
   T50.Z16 Infradosificació d'immunoglobulina
  T50.Z9 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres vacunes i productes biològics

   T50.Z91 Intoxicació per altres vacunes i productes biològics, accidental (no
intencionada)

   T50.Z92 Intoxicació per altres vacunes i productes biològics, autolesió
intencionada

   T50.Z93 Intoxicació per altres vacunes i productes biològics, agressió
1263



   T50.Z94 Intoxicació per altres vacunes i productes biològics, intenció
indeterminada

   T50.Z95 Reacció adversa a altres vacunes i productes biològics
   T50.Z96 Infradosificació d'altres vacunes i productes biològics

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

  T50.90 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: fàrmacs, medicaments i productes
biològics no especificats

   T50.901 Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats, accidental (no intencionada)

   T50.902 Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats, autolesió intencionada

   T50.903 Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats, agressió

   T50.904 Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats, intenció indeterminada

   T50.905 Reacció adversa a fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats

   T50.906 Infradosificació de fàrmacs, medicaments i productes biològics no
especificats

  T50.91 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: múltiples fàrmacs, medicaments i
productes biològics no especificats

   Ingestió de múltiples fàrmacs NE

   Codifiqueu
també:

qualsevol fàrmac, medicament i producte biològic específic

   T50.911 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics
no especificats, accidental (no intencionada)

   T50.912 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics
no especificats, autolesió intencionada

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

   T50.914 Intoxicació per múltiples fàrmacs, medicaments i productes biològics
no especificats, intenció indeterminada

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

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

  T50.99 Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: altres fàrmacs, medicaments i
productes biològics

   T50.991 Intoxicació per altres fàrmacs, medicaments i productes biològics,
accidental (no intencionada)

   T50.992 Intoxicació per altres fàrmacs, medicaments i productes biològics,
autolesió intencionada

   T50.993 Intoxicació per altres fàrmacs, medicaments i productes biològics,
agressió

   T50.994 Intoxicació per altres fàrmacs, medicaments i productes biològics,
intenció indeterminada

   T50.995 Reacció adversa a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics
   T50.996 Infradosificació d'altres fàrmacs, medicaments i productes biològics
Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència (T51-T65)
Nota: Quan no s'indica la intenció, codifiqueu-la com a accidental. Empreu la intenció indeterminada només quan a la

història clínica hi ha documentació que especifica que no es pot determinar la intenció de l'efecte tòxic.

Empreu un
codi
addicional:

codi:
per a totes les manifestacions d'efecte tòxic associades, com ara: afeccions respiratòries causades per agents
externs (J60-J70)
antecedents personals de cos estrany completament eliminat (Z87.821)
per a identificar qualsevol cos estrany retingut, si escau (Z18.-)

Exclou 1: contacte i exposició (sospitada): substàncies tòxiques (Z77.-)
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T51 Efecte tòxic de l'alcohol
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T51

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T51.0 Efecte tòxic de l'etanol
  Efecte tòxic de l'alcohol etílic

  
Exclou 2: embriaguesa (F10.129, F10.229, F10.929)

intoxicació alcohòlica aguda o efectes de ressaca (F10.129, F10.229, F10.929)
intoxicació alcohòlica patològica (F10.129, F10.229, F10.929)

  T51.0X Efecte tòxic de l'etanol
   T51.0X1 Efecte tòxic de l'etanol, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de l'etanol NE
   T51.0X2 Efecte tòxic de l'etanol, autolesió intencionada
   T51.0X3 Efecte tòxic de l'etanol, agressió
   T51.0X4 Efecte tòxic de l'etanol, intenció indeterminada
 T51.1 Efecte tòxic del metanol
  Efecte tòxic de l'alcohol metílic
  T51.1X Efecte tòxic del metanol
   T51.1X1 Efecte tòxic del metanol, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del metanol NE
   T51.1X2 Efecte tòxic del metanol, autolesió intencionada
   T51.1X3 Efecte tòxic del metanol, agressió
   T51.1X4 Efecte tòxic del metanol, intenció indeterminada
 T51.2 Efecte tòxic del 2-propanol
  Efecte tòxic de l'alcohol isopropílic
  T51.2X Efecte tòxic del 2-propanol
   T51.2X1 Efecte tòxic del 2-propanol, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del 2-propanol NE
   T51.2X2 Efecte tòxic del 2-propanol, autolesió intencionada
   T51.2X3 Efecte tòxic del 2-propanol, agressió
   T51.2X4 Efecte tòxic del 2-propanol, intenció indeterminada
 T51.3 Efecte tòxic de l'oli de fusel

  
Efecte tòxic de l'alcohol amílic
Efecte tòxic de l'alcohol butílic [1-butanol]
Efecte tòxic de l'alcohol propílic [1-propanol]

  T51.3X Efecte tòxic de l'oli de fusel
   T51.3X1 Efecte tòxic de l'oli de fusel, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de l'oli de fusel NE
   T51.3X2 Efecte tòxic de l'oli de fusel, autolesió intencionada
   T51.3X3 Efecte tòxic de l'oli de fusel, agressió
   T51.3X4 Efecte tòxic de l'oli de fusel, intenció indeterminada
 T51.8 Efecte tòxic d'altres alcohols
  T51.8X Efecte tòxic d'altres alcohols
   T51.8X1 Efecte tòxic d'altres alcohols, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'altres alcohols NE
   T51.8X2 Efecte tòxic d'altres alcohols, autolesió intencionada
   T51.8X3 Efecte tòxic d'altres alcohols, agressió
   T51.8X4 Efecte tòxic d'altres alcohols, intenció indeterminada
 T51.9 Efecte tòxic d'alcohol no especificat
  T51.91 Efecte tòxic d'alcohol no especificat, accidental (no intencionat)
  T51.92 Efecte tòxic d'alcohol no especificat, autolesió intencionada
  T51.93 Efecte tòxic d'alcohol no especificat, agressió
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  T51.94 Efecte tòxic d'alcohol no especificat, intenció indeterminada
T52 Efecte tòxic de dissolvents orgànics
 Exclou 1: derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics (T53.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T52

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T52.0 Efectes tòxics dels derivats del petroli

  

Efectes tòxics de la gasolina [petroli]
Efectes tòxics del querosè
Efectes tòxics de la parafina
Efectes tòxics de l'èter de petroli
Efectes tòxics de la nafta de petroli
Efectes tòxics de l'alcohol de petroli

  T52.0X Efectes tòxics dels derivats del petroli
   T52.0X1 Efecte tòxic dels derivats del petroli, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics dels derivats del petroli NE
   T52.0X2 Efecte tòxic dels derivats del petroli, autolesió intencionada
   T52.0X3 Efecte tòxic dels derivats del petroli, agressió
   T52.0X4 Efecte tòxic dels derivats del petroli, intenció indeterminada
 T52.1 Efectes tòxics del benzè

  Exclou 1: homòlegs del benzè (T52.2)
nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs (T65.3)

  T52.1X Efectes tòxics del benzè
   T52.1X1 Efecte tòxic del benzè, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del benzè NE
   T52.1X2 Efecte tòxic del benzè, autolesió intencionada
   T52.1X3 Efecte tòxic del benzè, agressió
   T52.1X4 Efecte tòxic del benzè, intenció indeterminada
 T52.2 Efectes tòxics d'homòlegs del benzè

  Efectes tòxics del toluè [metilbenzè]
Efectes tòxics del xilè [dimetilbenzè]

  T52.2X Efectes tòxics d'homòlegs del benzè
   T52.2X1 Efecte tòxic d'homòlegs del benzè, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics d'homòlegs del benzè NE
   T52.2X2 Efecte tòxic d'homòlegs del benzè, autolesió intencionada
   T52.2X3 Efecte tòxic d'homòlegs del benzè, agressió
   T52.2X4 Efecte tòxic d'homòlegs del benzè, intenció indeterminada
 T52.3 Efectes tòxics dels glicols
  T52.3X Efectes tòxics dels glicols
   T52.3X1 Efecte tòxic dels glicols, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics dels glicols NE
   T52.3X2 Efecte tòxic dels glicols, autolesió intencionada
   T52.3X3 Efecte tòxic dels glicols, agressió
   T52.3X4 Efecte tòxic dels glicols, intenció indeterminada
 T52.4 Efectes tòxics de les cetones
  T52.4X Efectes tòxics de les cetones
   T52.4X1 Efecte tòxic de les cetones, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics de les cetones NE
   T52.4X2 Efecte tòxic de les cetones, autolesió intencionada
   T52.4X3 Efecte tòxic de les cetones, agressió
   T52.4X4 Efecte tòxic de les cetones, intenció indeterminada
 T52.8 Efectes tòxics d'altres dissolvents orgànics
  T52.8X Efectes tòxics d'altres dissolvents orgànics
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   T52.8X1 Efecte tòxic d'altres dissolvents orgànics, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics d'altres dissolvents orgànics NE
   T52.8X2 Efecte tòxic d'altres dissolvents orgànics, autolesió intencionada
   T52.8X3 Efecte tòxic d'altres dissolvents orgànics, agressió
   T52.8X4 Efecte tòxic d'altres dissolvents orgànics, intenció indeterminada
 T52.9 Efectes tòxics de dissolvent orgànic no especificat
  T52.91 Efecte tòxic de dissolvent orgànic no especificat, accidental (no intencionat)
  T52.92 Efecte tòxic de dissolvent orgànic no especificat, autolesió intencionada
  T52.93 Efecte tòxic de dissolvent orgànic no especificat, agressió
  T52.94 Efecte tòxic de dissolvent orgànic no especificat, intenció indeterminada
T53 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T53

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T53.0 Efectes tòxics del tetraclorur de carboni
  Efectes tòxics del tetraclormetà
  T53.0X Efectes tòxics del tetraclorur de carboni
   T53.0X1 Efecte tòxic del tetraclorur de carboni, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del tetraclorur de carboni NE
   T53.0X2 Efecte tòxic del tetraclorur de carboni, autolesió intencionada
   T53.0X3 Efecte tòxic del tetraclorur de carboni, agressió
   T53.0X4 Efecte tòxic del tetraclorur de carboni, intenció indeterminada
 T53.1 Efectes tòxics del cloroform
  Efectes tòxics del triclormetà
  T53.1X Efectes tòxics del cloroform
   T53.1X1 Efecte tòxic del cloroform, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del cloroform NE
   T53.1X2 Efecte tòxic del cloroform, autolesió intencionada
   T53.1X3 Efecte tòxic del cloroform, agressió
   T53.1X4 Efecte tòxic del cloroform, intenció indeterminada
 T53.2 Efectes tòxics del tricloroetilè
  Efectes tòxics del tricloroetà
  T53.2X Efectes tòxics del tricloroetilè
   T53.2X1 Efecte tòxic del tricloroetilè, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del tricloroetilè NE
   T53.2X2 Efecte tòxic del tricloroetilè, autolesió intencionada
   T53.2X3 Efecte tòxic del tricloroetilè, agressió
   T53.2X4 Efecte tòxic del tricloroetilè, intenció indeterminada
 T53.3 Efectes tòxics del tetracloroetilè

  Efectes tòxics del percloretilè
Efectes tòxics del tetracloroetà

  T53.3X Efectes tòxics del tetracloroetilè
   T53.3X1 Efecte tòxic del tetracloroetilè, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del tetracloroetilè NE
   T53.3X2 Efecte tòxic del tetracloroetilè, autolesió intencionada
   T53.3X3 Efecte tòxic del tetracloroetilè, agressió
   T53.3X4 Efecte tòxic del tetracloroetilè, intenció indeterminada
 T53.4 Efectes tòxics del clorur de metilè
  Efectes tòxics del diclorometà
  T53.4X Efectes tòxics del clorur de metilè
   T53.4X1 Efecte tòxic del clorur de metilè, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del clorur de metilè NE
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   T53.4X2 Efecte tòxic del clorur de metilè, autolesió intencionada
   T53.4X3 Efecte tòxic del clorur de metilè, agressió
   T53.4X4 Efecte tòxic del clorur de metilè, intenció indeterminada
 T53.5 Efectes tòxics dels clorofluorocarbonis
  T53.5X Efectes tòxics dels clorofluorocarbonis
   T53.5X1 Efecte tòxic dels clorofluorocarbonis, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics dels clorofluorocarbonis NE
   T53.5X2 Efecte tòxic dels clorofluorocarbonis, autolesió intencionada
   T53.5X3 Efecte tòxic dels clorofluorocarbonis, agressió
   T53.5X4 Efecte tòxic dels clorofluorocarbonis, intenció indeterminada
 T53.6 Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics
  T53.6X Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics

   T53.6X1 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics,
accidental (no intencionat)

    Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics NE

   T53.6X2 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics,
autolesió intencionada

   T53.6X3 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics,
agressió

   T53.6X4 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics,
intenció indeterminada

 T53.7 Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics
  T53.7X Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics

   T53.7X1 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics,
accidental (no intencionat)

    Efectes tòxics d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics NE

   T53.7X2 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics,
autolesió intencionada

   T53.7X3 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics,
agressió

   T53.7X4 Efecte tòxic d'altres derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics,
intenció indeterminada

 T53.9 Efectes tòxics dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics no especificats

  T53.91 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics no
especificats, accidental (no intencionat)

  T53.92 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics no
especificats, autolesió intencionada

  T53.93 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics no
especificats, agressió

  T53.94 Efecte tòxic dels derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics i aromàtics no
especificats, intenció indeterminada

T54 Efecte tòxic de substàncies corrosives
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T54

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T54.0 Efectes tòxics del fenol i homòlegs del fenol
  T54.0X Efectes tòxics del fenol i homòlegs del fenol
   T54.0X1 Efecte tòxic del fenol i homòlegs del fenol, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del fenol i homòlegs del fenol NE
   T54.0X2 Efecte tòxic del fenol i homòlegs del fenol, autolesió intencionada
   T54.0X3 Efecte tòxic del fenol i homòlegs del fenol, agressió
   T54.0X4 Efecte tòxic del fenol i homòlegs del fenol, intenció indeterminada
 T54.1 Efectes tòxics d'altres compostos orgànics corrosius
  T54.1X Efectes tòxics d'altres compostos orgànics corrosius
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   T54.1X1 Efecte tòxic d'altres compostos orgànics corrosius, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics d'altres compostos orgànics corrosius NE

   T54.1X2 Efecte tòxic d'altres compostos orgànics corrosius, autolesió
intencionada

   T54.1X3 Efecte tòxic d'altres compostos orgànics corrosius, agressió

   T54.1X4 Efecte tòxic d'altres compostos orgànics corrosius, intenció
indeterminada

 T54.2 Efectes tòxics d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives

  Efectes tòxics de l'àcid clorhídric
Efectes tòxics de l'àcid sulfúric

  T54.2X Efectes tòxics d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives

   T54.2X1 Efecte tòxic d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives,
accidental (no intencionat)

    Efectes tòxics d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives NE

   T54.2X2 Efecte tòxic d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives,
autolesió intencionada

   T54.2X3 Efecte tòxic d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives,
agressió

   T54.2X4 Efecte tòxic d'àcids corrosius i substàncies de tipus àcid corrosives,
intenció indeterminada

 T54.3 Efectes tòxics d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives

  Efectes tòxics de l'hidròxid potàssic
Efectes tòxics de l'hidròxid sòdic

  T54.3X Efectes tòxics d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives

   T54.3X1 Efecte tòxic d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives,
accidental (no intencionat)

    Efectes tòxics d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives NE

   T54.3X2 Efecte tòxic d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives,
autolesió intencionada

   T54.3X3 Efecte tòxic d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives,
agressió

   T54.3X4 Efecte tòxic d'àlcalis corrosius i substàncies de tipus alcalí corrosives,
intenció indeterminada

 T54.9 Efectes tòxics de substància corrosiva no especificada
  T54.91 Efecte tòxic de substància corrosiva no especificada, accidental (no intencionat)
  T54.92 Efecte tòxic de substància corrosiva no especificada, autolesió intencionada
  T54.93 Efecte tòxic de substància corrosiva no especificada, agressió
  T54.94 Efecte tòxic de substància corrosiva no especificada, intenció indeterminada
T55 Efecte tòxic de sabons i detergents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T55

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T55.0 Efecte tòxic de sabons
  T55.0X Efecte tòxic de sabons
   T55.0X1 Efecte tòxic de sabons, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de sabons NE
   T55.0X2 Efecte tòxic de sabons, autolesió intencionada
   T55.0X3 Efecte tòxic de sabons, agressió
   T55.0X4 Efecte tòxic de sabons, intenció indeterminada
 T55.1 Efecte tòxic de detergents
  T55.1X Efecte tòxic de detergents
   T55.1X1 Efecte tòxic de detergents, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de detergents NE
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   T55.1X2 Efecte tòxic de detergents, autolesió intencionada
   T55.1X3 Efecte tòxic de detergents, agressió
   T55.1X4 Efecte tòxic de detergents, intenció indeterminada
T56 Efecte tòxic de metalls

 Inclou: efectes tòxics de metalls de qualsevol procedència, excepte de substàncies medicinals
efectes tòxics d'emanacions i vapors de metalls

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol cos estrany metàl·lic retingut, si escau (Z18.0-, T18.1-)

 Exclou 1: arsènic i compostos de l'arsènic (T57.0)
manganès i compostos del manganès (T57.2)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T56

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T56.0 Efectes tòxics del plom i compostos del plom
  T56.0X Efectes tòxics del plom i compostos del plom
   T56.0X1 Efecte tòxic del plom i compostos del plom, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del plom i compostos del plom NE
   T56.0X2 Efecte tòxic del plom i compostos del plom, autolesió intencionada
   T56.0X3 Efecte tòxic del plom i compostos del plom, agressió
   T56.0X4 Efecte tòxic del plom i compostos del plom, intenció indeterminada
 T56.1 Efectes tòxics del mercuri i compostos del mercuri
  T56.1X Efectes tòxics del mercuri i compostos del mercuri

   T56.1X1 Efecte tòxic del mercuri i compostos del mercuri, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics del mercuri i compostos del mercuri NE

   T56.1X2 Efecte tòxic del mercuri i compostos del mercuri, autolesió
intencionada

   T56.1X3 Efecte tòxic del mercuri i compostos del mercuri, agressió

   T56.1X4 Efecte tòxic del mercuri i compostos del mercuri, intenció
indeterminada

 T56.2 Efectes tòxics del crom i compostos del crom
  T56.2X Efectes tòxics del crom i compostos del crom
   T56.2X1 Efecte tòxic del crom i compostos del crom, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del crom i compostos del crom NE
   T56.2X2 Efecte tòxic del crom i compostos del crom, autolesió intencionada
   T56.2X3 Efecte tòxic del crom i compostos del crom, agressió
   T56.2X4 Efecte tòxic del crom i compostos del crom, intenció indeterminada
 T56.3 Efectes tòxics del cadmi i compostos del cadmi
  T56.3X Efectes tòxics del cadmi i compostos del cadmi

   T56.3X1 Efecte tòxic del cadmi i compostos del cadmi, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics del cadmi i compostos del cadmi NE
   T56.3X2 Efecte tòxic del cadmi i compostos del cadmi, autolesió intencionada
   T56.3X3 Efecte tòxic del cadmi i compostos del cadmi, agressió
   T56.3X4 Efecte tòxic del cadmi i compostos del cadmi, intenció indeterminada
 T56.4 Efectes tòxics del coure i compostos del coure
  T56.4X Efectes tòxics del coure i compostos del coure

   T56.4X1 Efecte tòxic del coure i compostos del coure, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics del coure i compostos del coure NE
   T56.4X2 Efecte tòxic del coure i compostos del coure, autolesió intencionada
   T56.4X3 Efecte tòxic del coure i compostos del coure, agressió
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   T56.4X4 Efecte tòxic del coure i compostos del coure, intenció indeterminada
 T56.5 Efectes tòxics del zinc i compostos del zinc
  T56.5X Efectes tòxics del zinc i compostos del zinc
   T56.5X1 Efecte tòxic del zinc i compostos del zinc, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics del zinc i compostos del zinc NE
   T56.5X2 Efecte tòxic del zinc i compostos del zinc, autolesió intencionada
   T56.5X3 Efecte tòxic del zinc i compostos del zinc, agressió
   T56.5X4 Efecte tòxic del zinc i compostos del zinc, intenció indeterminada
 T56.6 Efectes tòxics de l'estany i compostos de l'estany
  T56.6X Efectes tòxics de l'estany i compostos de l'estany

   T56.6X1 Efecte tòxic de l'estany i compostos de l'estany, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics de l'estany i compostos de l'estany NE
   T56.6X2 Efecte tòxic de l'estany i compostos de l'estany, autolesió intencionada
   T56.6X3 Efecte tòxic de l'estany i compostos de l'estany, agressió
   T56.6X4 Efecte tòxic de l'estany i compostos de l'estany, intenció indeterminada
 T56.7 Efectes tòxics del beril·li i compostos del beril·li
  T56.7X Efectes tòxics del beril·li i compostos del beril·li

   T56.7X1 Efecte tòxic del beril·li i compostos del beril·li, accidental (no
intencionat)

    Efectes tòxics del beril·li i compostos del beril·li NE
   T56.7X2 Efecte tòxic del beril·li i compostos del beril·li, autolesió intencionada
   T56.7X3 Efecte tòxic del beril·li i compostos del beril·li, agressió
   T56.7X4 Efecte tòxic del beril·li i compostos del beril·li, intenció indeterminada
 T56.8 Efectes tòxics d'altres metalls
  T56.81 Efecte tòxic del tal·li
   T56.811 Efecte tòxic del tal·li, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del tal·li NE
   T56.812 Efecte tòxic del tal·li, autolesió intencionada
   T56.813 Efecte tòxic del tal·li, agressió
   T56.814 Efecte tòxic del tal·li, intenció indeterminada
  T56.89 Efectes tòxics d'altres metalls
   T56.891 Efecte tòxic d'altres metalls, accidental (no intencionat)
    Efectes tòxics d'altres metalls NE
   T56.892 Efecte tòxic d'altres metalls, autolesió intencionada
   T56.893 Efecte tòxic d'altres metalls, agressió
   T56.894 Efecte tòxic d'altres metalls, intenció indeterminada
 T56.9 Efectes tòxics de metall no especificat
  T56.91 Efecte tòxic de metall no especificat, accidental (no intencionat)
  T56.92 Efecte tòxic de metall no especificat, autolesió intencionada
  T56.93 Efecte tòxic de metall no especificat, agressió
  T56.94 Efecte tòxic de metall no especificat, intenció indeterminada
T57 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T57

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T57.0 Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic
  T57.0X Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic

   T57.0X1 Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic NE
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   T57.0X2 Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic, autolesió
intencionada

   T57.0X3 Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic, agressió

   T57.0X4 Efecte tòxic de l'arsènic i compostos de l'arsènic, intenció
indeterminada

 T57.1 Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor
  Exclou 1: insecticides organofosforats (T60.0)
  T57.1X Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor

   T57.1X1 Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor NE
   T57.1X2 Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor, autolesió intencionada
   T57.1X3 Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor, agressió
   T57.1X4 Efecte tòxic del fòsfor i compostos del fòsfor, intenció indeterminada
 T57.2 Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès
  T57.2X Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès

   T57.2X1 Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès NE

   T57.2X2 Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès, autolesió
intencionada

   T57.2X3 Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès, agressió

   T57.2X4 Efecte tòxic del manganès i compostos del manganès, intenció
indeterminada

 T57.3 Efecte tòxic de l'àcid cianhídric
  T57.3X Efecte tòxic de l'àcid cianhídric
   T57.3X1 Efecte tòxic de l'àcid cianhídric, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de l'àcid cianhídric NE
   T57.3X2 Efecte tòxic de l'àcid cianhídric, autolesió intencionada
   T57.3X3 Efecte tòxic de l'àcid cianhídric, agressió
   T57.3X4 Efecte tòxic de l'àcid cianhídric, intenció indeterminada
 T57.8 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades
  T57.8X Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades

   T57.8X1 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades,
accidental (no intencionat)

    Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades NE

   T57.8X2 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades, autolesió
intencionada

   T57.8X3 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades, agressió

   T57.8X4 Efecte tòxic d'altres substàncies inorgàniques especificades, intenció
indeterminada

 T57.9 Efecte tòxic de substància inorgànica no especificada
  T57.91 Efecte tòxic de substància inorgànica no especificada, accidental (no intencionat)
  T57.92 Efecte tòxic de substància inorgànica no especificada, autolesió intencionada
  T57.93 Efecte tòxic de substància inorgànica no especificada, agressió
  T57.94 Efecte tòxic de substància inorgànica no especificada, intenció indeterminada
T58 Efecte tòxic del monòxid de carboni

 Inclou: asfíxia per monòxid de carboni
efecte tòxic del monòxid de carboni de qualsevol procedència

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T58

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 T58.0 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'escapament de vehicle de motor

  Efecte tòxic de gas d'escapament de motor de gas
Efecte tòxic de gas d'escapament de bomba de motor

  T58.01 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'escapament de vehicle de motor, accidental
(no intencionat)

  T58.02 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'escapament de vehicle de motor, autolesió
intencionada

  T58.03 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'escapament de vehicle de motor, agressió

  T58.04 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'escapament de vehicle de motor, intenció
indeterminada

 T58.1 Efecte tòxic del monòxid de carboni de gasos d'ús general

  
Efecte tòxic de l'acetilè
Efecte tòxic de gas NE emprat per enllumenat, calefacció o cuina
Efecte tòxic del gas d'aigua

  T58.11 Efecte tòxic del monòxid de carboni de gasos d'ús general, accidental (no
intencionat)

  T58.12 Efecte tòxic del monòxid de carboni de gasos d'ús general, autolesió intencionada
  T58.13 Efecte tòxic del monòxid de carboni de gasos d'ús general, agressió
  T58.14 Efecte tòxic del monòxid de carboni de gasos d'ús general, intenció indeterminada
 T58.2 Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres combustibles domèstics
  Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta de carbó, coc, querosè, fusta

  T58.2X Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres
combustibles domèstics

   T58.2X1 Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres
combustibles domèstics, accidental (no intencionat)

   T58.2X2 Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres
combustibles domèstics, autolesió intencionada

   T58.2X3 Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres
combustibles domèstics, agressió

   T58.2X4 Efecte tòxic del monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres
combustibles domèstics, intenció indeterminada

 T58.8 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts

  
Efecte tòxic del monòxid de carboni de gas d'alt forn
Efecte tòxic del monòxid de carboni de combustibles d'ús industrial
Efecte tòxic del monòxid de carboni de vapor de forn

  T58.8X Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts

   T58.8X1 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts, accidental (no
intencionat)

   T58.8X2 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts, autolesió
intencionada

   T58.8X3 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts, agressió

   T58.8X4 Efecte tòxic del monòxid de carboni d'altres fonts, intenció
indeterminada

 T58.9 Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada

  T58.91 Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada, accidental (no
intencionat)

  T58.92 Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada, autolesió
intencionada

  T58.93 Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada, agressió

  T58.94 Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada, intenció
indeterminada
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T59 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors
 Inclou: propel·lents

 Exclou 1: clorofluorocarbonis (T53.5)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T59

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T59.0 Efecte tòxic d'òxids de nitrogen
  T59.0X Efecte tòxic d'òxids de nitrogen
   T59.0X1 Efecte tòxic d'òxids de nitrogen, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'òxids de nitrogen NE
   T59.0X2 Efecte tòxic d'òxids de nitrogen, autolesió intencionada
   T59.0X3 Efecte tòxic d'òxids de nitrogen, agressió
   T59.0X4 Efecte tòxic d'òxids de nitrogen, intenció indeterminada
 T59.1 Efecte tòxic del diòxid de sofre
  T59.1X Efecte tòxic del diòxid de sofre
   T59.1X1 Efecte tòxic del diòxid de sofre, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del diòxid de sofre NE
   T59.1X2 Efecte tòxic del diòxid de sofre, autolesió intencionada
   T59.1X3 Efecte tòxic del diòxid de sofre, agressió
   T59.1X4 Efecte tòxic del diòxid de sofre, intenció indeterminada
 T59.2 Efecte tòxic del formaldehid
  T59.2X Efecte tòxic del formaldehid
   T59.2X1 Efecte tòxic del formaldehid, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del formaldehid NE
   T59.2X2 Efecte tòxic del formaldehid, autolesió intencionada
   T59.2X3 Efecte tòxic del formaldehid, agressió
   T59.2X4 Efecte tòxic del formaldehid, intenció indeterminada
 T59.3 Efecte tòxic de gas lacrimogen
  
  T59.3X Efecte tòxic de gas lacrimogen
   T59.3X1 Efecte tòxic de gas lacrimogen, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de gas lacrimogen NE
   T59.3X2 Efecte tòxic de gas lacrimogen, autolesió intencionada
   T59.3X3 Efecte tòxic de gas lacrimogen, agressió
   T59.3X4 Efecte tòxic de gas lacrimogen, intenció indeterminada
 T59.4 Efecte tòxic de gas de clor
  T59.4X Efecte tòxic de gas de clor
   T59.4X1 Efecte tòxic de gas de clor, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de gas de clor NE
   T59.4X2 Efecte tòxic de gas de clor, autolesió intencionada
   T59.4X3 Efecte tòxic de gas de clor, agressió
   T59.4X4 Efecte tòxic de gas de clor, intenció indeterminada
 T59.5 Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen
  T59.5X Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen

   T59.5X1 Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen NE
   T59.5X2 Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen, autolesió intencionada
   T59.5X3 Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen, agressió
   T59.5X4 Efecte tòxic de gas de fluor i fluorur d'hidrogen, intenció indeterminada
 T59.6 Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric
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  T59.6X Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric
   T59.6X1 Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric NE
   T59.6X2 Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric, autolesió intencionada
   T59.6X3 Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric, agressió
   T59.6X4 Efecte tòxic de l'àcid sulfhídric, intenció indeterminada
 T59.7 Efecte tòxic del diòxid de carboni
  T59.7X Efecte tòxic del diòxid de carboni
   T59.7X1 Efecte tòxic del diòxid de carboni, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del diòxid de carboni NE
   T59.7X2 Efecte tòxic del diòxid de carboni, autolesió intencionada
   T59.7X3 Efecte tòxic del diòxid de carboni, agressió
   T59.7X4 Efecte tòxic del diòxid de carboni, intenció indeterminada
 T59.8 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats
  T59.81 Efecte tòxic de fum
   Inhalació de fum

   Exclou 2: efecte tòxic de fum de cigarreta (tabac) (T65.22-)
   T59.811 Efecte tòxic de fum, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de fum NE
   T59.812 Efecte tòxic de fum, autolesió intencionada
   T59.813 Efecte tòxic de fum, agressió
   T59.814 Efecte tòxic de fum, intenció indeterminada
  T59.89 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats

   T59.891 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats,
accidental (no intencionat)

   T59.892 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats, autolesió
intencionada

   T59.893 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats, agressió

   T59.894 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions i vapors especificats, intenció
indeterminada

 T59.9 Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats

  T59.91 Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats, accidental (no
intencionat)

  T59.92 Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats, autolesió intencionada
  T59.93 Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats, agressió
  T59.94 Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats, intenció indeterminada
T60 Efecte tòxic de pesticides
 Inclou: efecte tòxic de conservants de la fusta

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T60

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T60.0 Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats
  T60.0X Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats

   T60.0X1 Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats NE

   T60.0X2 Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats, autolesió
intencionada

   T60.0X3 Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats, agressió

   T60.0X4 Efecte tòxic d'insecticides organofosforats i carbamats, intenció
indeterminada

 T60.1 Efecte tòxic d'insecticides halogenats
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  Exclou 1: hidrocarbur clorat (T53.-)
  T60.1X Efecte tòxic d'insecticides halogenats
   T60.1X1 Efecte tòxic d'insecticides halogenats, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'insecticides halogenats NE
   T60.1X2 Efecte tòxic d'insecticides halogenats, autolesió intencionada
   T60.1X3 Efecte tòxic d'insecticides halogenats, agressió
   T60.1X4 Efecte tòxic d'insecticides halogenats, intenció indeterminada
 T60.2 Efecte tòxic d'altres insecticides
  T60.2X Efecte tòxic d'altres insecticides
   T60.2X1 Efecte tòxic d'altres insecticides, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'altres insecticides NE
   T60.2X2 Efecte tòxic d'altres insecticides, autolesió intencionada
   T60.2X3 Efecte tòxic d'altres insecticides, agressió
   T60.2X4 Efecte tòxic d'altres insecticides, intenció indeterminada
 T60.3 Efecte tòxic d'herbicides i fungicides
  T60.3X Efecte tòxic d'herbicides i fungicides
   T60.3X1 Efecte tòxic d'herbicides i fungicides, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'herbicides i fungicides NE
   T60.3X2 Efecte tòxic d'herbicides i fungicides, autolesió intencionada
   T60.3X3 Efecte tòxic d'herbicides i fungicides, agressió
   T60.3X4 Efecte tòxic d'herbicides i fungicides, intenció indeterminada
 T60.4 Efecte tòxic de rodenticides

  Exclou 1: estricnina i sals de l'estricnina (T65.1)
tal·li (T56.81-)

  T60.4X Efecte tòxic de rodenticides
   T60.4X1 Efecte tòxic de rodenticides, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de rodenticides NE
   T60.4X2 Efecte tòxic de rodenticides, autolesió intencionada
   T60.4X3 Efecte tòxic de rodenticides, agressió
   T60.4X4 Efecte tòxic de rodenticides, intenció indeterminada
 T60.8 Efecte tòxic d'altres pesticides
  T60.8X Efecte tòxic d'altres pesticides
   T60.8X1 Efecte tòxic d'altres pesticides, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic d'altres pesticides NE
   T60.8X2 Efecte tòxic d'altres pesticides, autolesió intencionada
   T60.8X3 Efecte tòxic d'altres pesticides, agressió
   T60.8X4 Efecte tòxic d'altres pesticides, intenció indeterminada
 T60.9 Efecte tòxic de pesticida no especificat
  T60.91 Efecte tòxic de pesticida no especificat, accidental (no intencionat)
  T60.92 Efecte tòxic de pesticida no especificat, autolesió intencionada
  T60.93 Efecte tòxic de pesticida no especificat, agressió
  T60.94 Efecte tòxic de pesticida no especificat, intenció indeterminada
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T61 Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides per mitjà de consum de peix i marisc

 

Exclou 1: reacció al·lèrgica a un aliment, com ara:
dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
efecte tòxic de l'àcid cianhídric (T57.3-)
efecte tòxic de l'aflatoxina i altres micotoxines (T64)
efecte tòxic de marea roja (T65.82-)
efecte tòxic de proliferació d'algues nocives (T65.82-)
efecte tòxic del mercuri (T56.1-)
efecte tòxic dels cianurs (T65.0-)
enteropatia induïda per proteïnes alimentàries (K52.22)
gastroenteritis (no infecciosa) (K52.29)
reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a un aliment (T78.0-)
síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries (K52.21)
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T61

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T61.0 Intoxicació per ciguatera
  T61.01 Intoxicació per ciguatera, accidental (no intencionada)
  T61.02 Intoxicació per ciguatera, autolesió intencionada
  T61.03 Intoxicació per ciguatera, agressió
  T61.04 Intoxicació per ciguatera, intenció indeterminada
 T61.1 Intoxicació per escòmbrids
  síndrome similar a la histamínica
  T61.11 Intoxicació per escòmbrids, accidental (no intencionada)
  T61.12 Intoxicació per escòmbrids, autolesió intencionada
  T61.13 Intoxicació per escòmbrids, agressió
  T61.14 Intoxicació per escòmbrids, intenció indeterminada
 T61.7 Altres intoxicacions per consum de peix i marisc
  T61.77 Intoxicació per altres tipus de peix
   T61.771 Intoxicació per altres tipus de peix, accidental (no intencionada)
   T61.772 Intoxicació per altres tipus de peix, autolesió intencionada
   T61.773 Intoxicació per altres tipus de peix, agressió
   T61.774 Intoxicació per altres tipus de peix, intenció indeterminada
  T61.78 Intoxicació per altres tipus de marisc
   T61.781 Intoxicació per altres tipus de marisc, accidental (no intencionada)
   T61.782 Intoxicació per altres tipus de marisc, autolesió intencionada
   T61.783 Intoxicació per altres tipus de marisc, agressió
   T61.784 Intoxicació per altres tipus de marisc, intenció indeterminada
 T61.8 Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc
  T61.8X Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc
   T61.8X1 Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc, accidental (no intencionat)
   T61.8X2 Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc, autolesió intencionada
   T61.8X3 Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc, agressió
   T61.8X4 Efecte tòxic d'altres tipus de peix i marisc, intenció indeterminada
 T61.9 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat
  T61.91 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat, accidental (no intencionat)
  T61.92 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat, autolesió intencionada
  T61.93 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat, agressió
  T61.94 Efecte tòxic de peix i marisc no especificat, intenció indeterminada
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T62 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives ingerides com a aliment

 

Exclou 1: reacció al·lèrgica a un aliment, com ara:
dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
efecte tòxic de l'àcid cianhídric (T57.3-)
efecte tòxic de l'aflatoxina i altres micotoxines (T64)
efecte tòxic del mercuri (T56.1-)
efecte tòxic dels cianurs (T65.0-)
enteropatia induïda per proteïnes alimentàries (K52.22)
gastroenteritis (no infecciosa) (K52.29)
síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries (K52.21)
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.-)
xoc anafilàctic (reacció) causat per reacció adversa a un aliment (T78.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T62

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T62.0 Efecte tòxic de bolets ingerits
  T62.0X Efecte tòxic de bolets ingerits
   T62.0X1 Efecte tòxic de bolets ingerits, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de bolets ingerits NE
   T62.0X2 Efecte tòxic de bolets ingerits, autolesió intencionada
   T62.0X3 Efecte tòxic de bolets ingerits, agressió
   T62.0X4 Efecte tòxic de bolets ingerits, intenció indeterminada
 T62.1 Efecte tòxic de fruits ingerits
  T62.1X Efecte tòxic de fruits ingerits
   T62.1X1 Efecte tòxic de fruits ingerits, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de fruits ingerits NE
   T62.1X2 Efecte tòxic de fruits ingerits, autolesió intencionada
   T62.1X3 Efecte tòxic de fruits ingerits, agressió
   T62.1X4 Efecte tòxic de fruits ingerits, intenció indeterminada
 T62.2 Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides
  T62.2X Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides

   T62.2X1 Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides NE
   T62.2X2 Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides, autolesió intencionada
   T62.2X3 Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides, agressió

   T62.2X4 Efecte tòxic d'altres (parts de) plantes ingerides, intenció
indeterminada

 T62.8 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com a aliment
  T62.8X Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com a aliment

   T62.8X1 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com
a aliment, accidental (no intencionat)

    Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com a
aliment NE

   T62.8X2 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com
a aliment, autolesió intencionada

   T62.8X3 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com
a aliment, agressió

   T62.8X4 Efecte tòxic d'altres substàncies nocives especificades ingerides com
a aliment, intenció indeterminada

 T62.9 Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment

  T62.91 Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment,
accidental (no intencionat)

   Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment NE
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  T62.92 Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment, autolesió
intencionada

  T62.93 Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment, agressió

  T62.94 Efecte tòxic de substància nociva no especificada ingerida com a aliment, intenció
indeterminada

T63 Efecte tòxic de contacte amb animals i plantes verinosos

 Inclou: picada o contacte: animal verinós
punxada per punxa o fulla

 Exclou 2: ingestió d'animal o planta tòxics (T61.-, T62.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T63

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T63.0 Efecte tòxic del verí de serp
  T63.00 Efecte tòxic del verí de serp no especificada

   T63.001 Efecte tòxic del verí de serp no especificada, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del verí de serp no especificada NE
   T63.002 Efecte tòxic del verí de serp no especificada, autolesió intencionada
   T63.003 Efecte tòxic del verí de serp no especificada, agressió
   T63.004 Efecte tòxic del verí de serp no especificada, intenció indeterminada
  T63.01 Efecte tòxic del verí de cròtal
   T63.011 Efecte tòxic del verí de cròtal, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí de cròtal NE
   T63.012 Efecte tòxic del verí de cròtal, autolesió intencionada
   T63.013 Efecte tòxic del verí de cròtal, agressió
   T63.014 Efecte tòxic del verí de cròtal, intenció indeterminada
  T63.02 Efecte tòxic del verí de serp corall
   T63.021 Efecte tòxic del verí de serp corall, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí de serp corall NE
   T63.022 Efecte tòxic del verí de serp corall, autolesió intencionada
   T63.023 Efecte tòxic del verí de serp corall, agressió
   T63.024 Efecte tòxic del verí de serp corall, intenció indeterminada
  T63.03 Efecte tòxic del verí de taipan
   T63.031 Efecte tòxic del verí de taipan, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí de taipan NE
   T63.032 Efecte tòxic del verí de taipan, autolesió intencionada
   T63.033 Efecte tòxic del verí de taipan, agressió
   T63.034 Efecte tòxic del verí de taipan, intenció indeterminada
  T63.04 Efecte tòxic del verí de cobra
   T63.041 Efecte tòxic del verí de cobra, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí de cobra NE
   T63.042 Efecte tòxic del verí de cobra, autolesió intencionada
   T63.043 Efecte tòxic del verí de cobra, agressió
   T63.044 Efecte tòxic del verí de cobra, intenció indeterminada
  T63.06 Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes

   T63.061 Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes,
accidental (no intencionat)

    Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes NE

   T63.062 Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes,
autolesió intencionada

   T63.063 Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes,
agressió
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   T63.064 Efecte tòxic del verí d'altres serps sud-americanes i nord-americanes,
intenció indeterminada

  T63.07 Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes

   T63.071 Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes NE
   T63.072 Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes, autolesió intencionada
   T63.073 Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes, agressió
   T63.074 Efecte tòxic del verí d'altres serps australianes, intenció indeterminada
  T63.08 Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques

   T63.081 Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques NE

   T63.082 Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques, autolesió
intencionada

   T63.083 Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques, agressió

   T63.084 Efecte tòxic del verí d'altres serps africanes i asiàtiques, intenció
indeterminada

  T63.09 Efecte tòxic del verí d'altres serps
   T63.091 Efecte tòxic del verí d'altres serps, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí d'altres serps NE
   T63.092 Efecte tòxic del verí d'altres serps, autolesió intencionada
   T63.093 Efecte tòxic del verí d'altres serps, agressió
   T63.094 Efecte tòxic del verí d'altres serps, intenció indeterminada
 T63.1 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils
  T63.11 Efecte tòxic del verí de monstre de Gila
   T63.111 Efecte tòxic del verí de monstre de Gila, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí de monstre de Gila NE
   T63.112 Efecte tòxic del verí de monstre de Gila, autolesió intencionada
   T63.113 Efecte tòxic del verí de monstre de Gila, agressió
   T63.114 Efecte tòxic del verí de monstre de Gila, intenció indeterminada
  T63.12 Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos

   T63.121 Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos NE

   T63.122 Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos, autolesió
intencionada

   T63.123 Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos, agressió

   T63.124 Efecte tòxic del verí d'altres llangardaixos verinosos, intenció
indeterminada

  T63.19 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils
   T63.191 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí d'altres rèptils NE
   T63.192 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils, autolesió intencionada
   T63.193 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils, agressió
   T63.194 Efecte tòxic del verí d'altres rèptils, intenció indeterminada
 T63.2 Efecte tòxic del verí d'escorpí
  T63.2X Efecte tòxic del verí d'escorpí
   T63.2X1 Efecte tòxic del verí d'escorpí, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del verí d'escorpí NE
   T63.2X2 Efecte tòxic del verí d'escorpí, autolesió intencionada
   T63.2X3 Efecte tòxic del verí d'escorpí, agressió
   T63.2X4 Efecte tòxic del verí d'escorpí, intenció indeterminada
 T63.3 Efecte tòxic del verí d'aranya
  T63.30 Efecte tòxic del verí d'aranya no especificada
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   T63.301 Efecte tòxic del verí d'aranya no especificada, accidental (no
intencionat)

   T63.302 Efecte tòxic del verí d'aranya no especificada, autolesió intencionada
   T63.303 Efecte tòxic del verí d'aranya no especificada, agressió
   T63.304 Efecte tòxic del verí d'aranya no especificada, intenció indeterminada
  T63.31 Efecte tòxic del verí de viuda negra
   T63.311 Efecte tòxic del verí de viuda negra, accidental (no intencionat)
   T63.312 Efecte tòxic del verí de viuda negra, autolesió intencionada
   T63.313 Efecte tòxic del verí de viuda negra, agressió
   T63.314 Efecte tòxic del verí de viuda negra, intenció indeterminada
  T63.32 Efecte tòxic del verí de taràntula
   T63.321 Efecte tòxic del verí de taràntula, accidental (no intencionat)
   T63.322 Efecte tòxic del verí de taràntula, autolesió intencionada
   T63.323 Efecte tòxic del verí de taràntula, agressió
   T63.324 Efecte tòxic del verí de taràntula, intenció indeterminada
  T63.33 Efecte tòxic del verí d'aranya reclusa bruna
   T63.331 Efecte tòxic del verí d'aranya reclusa bruna, accidental (no intencionat)
   T63.332 Efecte tòxic del verí d'aranya reclusa bruna, autolesió intencionada
   T63.333 Efecte tòxic del verí d'aranya reclusa bruna, agressió
   T63.334 Efecte tòxic del verí d'aranya reclusa bruna, intenció indeterminada
  T63.39 Efecte tòxic del verí d'altres aranyes
   T63.391 Efecte tòxic del verí d'altres aranyes, accidental (no intencionat)
   T63.392 Efecte tòxic del verí d'altres aranyes, autolesió intencionada
   T63.393 Efecte tòxic del verí d'altres aranyes, agressió
   T63.394 Efecte tòxic del verí d'altres aranyes, intenció indeterminada
 T63.4 Efecte tòxic del verí d'altres artròpodes
  T63.41 Efecte tòxic del verí de miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos

   T63.411 Efecte tòxic del verí de miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos,
accidental (no intencionat)

   T63.412 Efecte tòxic del verí de miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos,
autolesió intencionada

   T63.413 Efecte tòxic del verí de miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos,
agressió

   T63.414 Efecte tòxic del verí de miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos,
intenció indeterminada

  T63.42 Efecte tòxic del verí de formiga
   T63.421 Efecte tòxic del verí de formiga, accidental (no intencionat)
   T63.422 Efecte tòxic del verí de formiga, autolesió intencionada
   T63.423 Efecte tòxic del verí de formiga, agressió
   T63.424 Efecte tòxic del verí de formiga, intenció indeterminada
  T63.43 Efecte tòxic del verí d'eruga
   T63.431 Efecte tòxic del verí d'eruga, accidental (no intencionat)
   T63.432 Efecte tòxic del verí d'eruga, autolesió intencionada
   T63.433 Efecte tòxic del verí d'eruga, agressió
   T63.434 Efecte tòxic del verí d'eruga, intenció indeterminada
  T63.44 Efecte tòxic del verí d'abella
   T63.441 Efecte tòxic del verí d'abella, accidental (no intencionat)
   T63.442 Efecte tòxic del verí d'abella, autolesió intencionada
   T63.443 Efecte tòxic del verí d'abella, agressió
   T63.444 Efecte tòxic del verí d'abella, intenció indeterminada
  T63.45 Efecte tòxic del verí de vespa xana
   T63.451 Efecte tòxic del verí de vespa xana, accidental (no intencionat)
   T63.452 Efecte tòxic del verí de vespa xana, autolesió intencionada
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   T63.453 Efecte tòxic del verí de vespa xana, agressió
   T63.454 Efecte tòxic del verí de vespa xana, intenció indeterminada
  T63.46 Efecte tòxic del verí de vespa comuna
   Efecte tòxic del verí de vespa
   T63.461 Efecte tòxic del verí de vespa comuna, accidental (no intencionat)
   T63.462 Efecte tòxic del verí de vespa comuna, autolesió intencionada
   T63.463 Efecte tòxic del verí de vespa comuna, agressió
   T63.464 Efecte tòxic del verí de vespa comuna, intenció indeterminada
  T63.48 Efecte tòxic del verí d'un altre artròpode
   T63.481 Efecte tòxic del verí d'un altre artròpode, accidental (no intencionat)
   T63.482 Efecte tòxic del verí d'un altre artròpode, autolesió intencionada
   T63.483 Efecte tòxic del verí d'un altre artròpode, agressió
   T63.484 Efecte tòxic del verí d'un altre artròpode, intenció indeterminada
 T63.5 Efecte tòxic de contacte amb peixos verinosos
  Exclou 2: intoxicació per ingestió de peix (T61.-)
  T63.51 Efecte tòxic de contacte amb escurçanes
   T63.511 Efecte tòxic de contacte amb escurçanes, accidental (no intencionat)
   T63.512 Efecte tòxic de contacte amb escurçanes, autolesió intencionada
   T63.513 Efecte tòxic de contacte amb escurçanes, agressió
   T63.514 Efecte tòxic de contacte amb escurçanes, intenció indeterminada
  T63.59 Efecte tòxic de contacte amb altres peixos verinosos

   T63.591 Efecte tòxic de contacte amb altres peixos verinosos, accidental (no
intencionat)

   T63.592 Efecte tòxic de contacte amb altres peixos verinosos, autolesió
intencionada

   T63.593 Efecte tòxic de contacte amb altres peixos verinosos, agressió

   T63.594 Efecte tòxic de contacte amb altres peixos verinosos, intenció
indeterminada

 T63.6 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos
  Exclou 1: verí de serp marina (T63.09)

  Exclou 2: intoxicació per ingestió de marisc (T61.78-)
  T63.61 Efecte tòxic de contacte amb borms de vela
   
   T63.611 Efecte tòxic de contacte amb borms de vela, accidental (no intencionat)
   T63.612 Efecte tòxic de contacte amb borms de vela, autolesió intencionada
   T63.613 Efecte tòxic de contacte amb borms de vela, agressió
   T63.614 Efecte tòxic de contacte amb borms de vela, intenció indeterminada
  T63.62 Efecte tòxic de contacte amb altres meduses

   T63.621 Efecte tòxic de contacte amb altres meduses, accidental (no
intencionat)

   T63.622 Efecte tòxic de contacte amb altres meduses, autolesió intencionada
   T63.623 Efecte tòxic de contacte amb altres meduses, agressió
   T63.624 Efecte tòxic de contacte amb altres meduses, intenció indeterminada
  T63.63 Efecte tòxic de contacte amb anemones de mar

   T63.631 Efecte tòxic de contacte amb anemones de mar, accidental (no
intencionat)

   T63.632 Efecte tòxic de contacte amb anemones de mar, autolesió intencionada
   T63.633 Efecte tòxic de contacte amb anemones de mar, agressió
   T63.634 Efecte tòxic de contacte amb anemones de mar, intenció indeterminada
  T63.69 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos

   T63.691 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos,
accidental (no intencionat)
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   T63.692 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos,
autolesió intencionada

   T63.693 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos, agressió

   T63.694 Efecte tòxic de contacte amb altres animals marins verinosos, intenció
indeterminada

 T63.7 Efecte tòxic de contacte amb plantes verinoses
  T63.71 Efecte tòxic de contacte amb plantes marines verinoses

   T63.711 Efecte tòxic de contacte amb plantes marines verinoses, accidental (no
intencionat)

   T63.712 Efecte tòxic de contacte amb plantes marines verinoses, autolesió
intencionada

   T63.713 Efecte tòxic de contacte amb plantes marines verinoses, agressió

   T63.714 Efecte tòxic de contacte amb plantes marines verinoses, intenció
indeterminada

  T63.79 Efecte tòxic de contacte amb altres plantes verinoses

   T63.791 Efecte tòxic de contacte amb altres plantes verinoses, accidental (no
intencionat)

   T63.792 Efecte tòxic de contacte amb altres plantes verinoses, autolesió
intencionada

   T63.793 Efecte tòxic de contacte amb altres plantes verinoses, agressió

   T63.794 Efecte tòxic de contacte amb altres plantes verinoses, intenció
indeterminada

 T63.8 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos
  T63.81 Efecte tòxic de contacte amb granotes verinoses
   Exclou 1: contacte amb granota no verinosa (W62.0)

   T63.811 Efecte tòxic de contacte amb granotes verinoses, accidental (no
intencionat)

   T63.812 Efecte tòxic de contacte amb granotes verinoses, autolesió
intencionada

   T63.813 Efecte tòxic de contacte amb granotes verinoses, agressió

   T63.814 Efecte tòxic de contacte amb granotes verinoses, intenció
indeterminada

  T63.82 Efecte tòxic de contacte amb gripaus verinosos
   Exclou 1: contacte amb gripau no verinós (W62.1)

   T63.821 Efecte tòxic de contacte amb gripaus verinosos, accidental (no
intencionat)

   T63.822 Efecte tòxic de contacte amb gripaus verinosos, autolesió
intencionada

   T63.823 Efecte tòxic de contacte amb gripaus verinosos, agressió

   T63.824 Efecte tòxic de contacte amb gripaus verinosos, intenció
indeterminada

  T63.83 Efecte tòxic de contacte amb altres amfibis verinosos
   Exclou 1: contacte amb amfibi no verinós (W62.9)

   T63.831 Efecte tòxic de contacte amb altres amfibis verinosos, accidental (no
intencionat)

   T63.832 Efecte tòxic de contacte amb altres amfibis verinosos, autolesió
intencionada

   T63.833 Efecte tòxic de contacte amb altres amfibis verinosos, agressió

   T63.834 Efecte tòxic de contacte amb altres amfibis verinosos, intenció
indeterminada

  T63.89 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos

   T63.891 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos, accidental (no
intencionat)

   T63.892 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos, autolesió
intencionada

   T63.893 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos, agressió
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   T63.894 Efecte tòxic de contacte amb altres animals verinosos, intenció
indeterminada

 T63.9 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós no especificat

  T63.91 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós no especificat, accidental (no
intencionat)

  T63.92 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós no especificat, autolesió intencionada
  T63.93 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós no especificat, agressió
  T63.94 Efecte tòxic de contacte amb animal verinós no especificat, intenció indeterminada
T64 Efecte tòxic d'aflatoxina i altres micotoxines contaminants d'aliments
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T64

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T64.0 Efecte tòxic de l'aflatoxina
  T64.01 Efecte tòxic de l'aflatoxina, accidental (no intencionat)
  T64.02 Efecte tòxic de l'aflatoxina, autolesió intencionada
  T64.03 Efecte tòxic de l'aflatoxina, agressió
  T64.04 Efecte tòxic de l'aflatoxina, intenció indeterminada
 T64.8 Efecte tòxic d'altres micotoxines contaminants d'aliments

  T64.81 Efecte tòxic d'altres micotoxines contaminants d'aliments, accidental (no
intencionat)

  T64.82 Efecte tòxic d'altres micotoxines contaminants d'aliments, autolesió intencionada
  T64.83 Efecte tòxic d'altres micotoxines contaminants d'aliments, agressió
  T64.84 Efecte tòxic d'altres micotoxines contaminants d'aliments, intenció indeterminada
T65 Efecte tòxic d'altres substàncies i efecte tòxic de substàncies no especificades
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T65

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T65.0 Efecte tòxic dels cianurs
  Exclou 1: àcid cianhídric (T57.3-)
  T65.0X Efecte tòxic dels cianurs
   T65.0X1 Efecte tòxic dels cianurs, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic dels cianurs NE
   T65.0X2 Efecte tòxic dels cianurs, autolesió intencionada
   T65.0X3 Efecte tòxic dels cianurs, agressió
   T65.0X4 Efecte tòxic dels cianurs, intenció indeterminada
 T65.1 Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina
  T65.1X Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina

   T65.1X1 Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina NE
   T65.1X2 Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina, autolesió intencionada
   T65.1X3 Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina, agressió
   T65.1X4 Efecte tòxic de l'estricnina i sals de l'estricnina, intenció indeterminada
 T65.2 Efecte tòxic de tabac i nicotina
  Exclou 2: dependència de la nicotina (F17.-)
  T65.21 Efecte tòxic de tabac de mastegar
   T65.211 Efecte tòxic de tabac de mastegar, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de tabac de mastegar NE
   T65.212 Efecte tòxic de tabac de mastegar, autolesió intencionada
   T65.213 Efecte tòxic de tabac de mastegar, agressió
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   T65.214 Efecte tòxic de tabac de mastegar, intenció indeterminada
  T65.22 Efecte tòxic de cigarretes de tabac
   Efecte tòxic de fum de tabac

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a exposició a fum de tabac en tabaquisme passiu (Z57.31,
Z77.22)

   T65.221 Efecte tòxic de cigarretes de tabac, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de cigarretes de tabac NE
   T65.222 Efecte tòxic de cigarretes de tabac, autolesió intencionada
   T65.223 Efecte tòxic de cigarretes de tabac, agressió
   T65.224 Efecte tòxic de cigarretes de tabac, intenció indeterminada
  T65.29 Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina

   T65.291 Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina NE
   T65.292 Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina, autolesió intencionada
   T65.293 Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina, agressió
   T65.294 Efecte tòxic d'altres tipus de tabac i nicotina, intenció indeterminada
 T65.3 Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs

  
Efecte tòxic de l'anilina
Efecte tòxic del nitrobenzè
Efecte tòxic del trinitrotoluè

  T65.3X Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs

   T65.3X1 Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs,
accidental (no intencionat)

    Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs NE

   T65.3X2 Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs,
autolesió intencionada

   T65.3X3 Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs,
agressió

   T65.3X4 Efecte tòxic dels nitroderivats i aminoderivats del benzè i homòlegs,
intenció indeterminada

 T65.4 Efecte tòxic del disulfur de carboni
  T65.4X Efecte tòxic del disulfur de carboni
   T65.4X1 Efecte tòxic del disulfur de carboni, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del disulfur de carboni NE
   T65.4X2 Efecte tòxic del disulfur de carboni, autolesió intencionada
   T65.4X3 Efecte tòxic del disulfur de carboni, agressió
   T65.4X4 Efecte tòxic del disulfur de carboni, intenció indeterminada
 T65.5 Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics
  Efecte tòxic del trinitroglicerol
  T65.5X Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics

   T65.5X1 Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics, accidental
(no intencionat)

    Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics NE

   T65.5X2 Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics, autolesió
intencionada

   T65.5X3 Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics, agressió

   T65.5X4 Efecte tòxic de la nitroglicerina i altres èsters i àcids nítrics, intenció
indeterminada

 T65.6 Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc
  T65.6X Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc

   T65.6X1 Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc,
accidental (no intencionat)

    Efecte tòxic de pintures i colorants NE
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   T65.6X2 Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc,
autolesió intencionada

   T65.6X3 Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc,
agressió

   T65.6X4 Efecte tòxic de pintures i colorants, no classificats a cap altre lloc,
intenció indeterminada

 T65.8 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades
  T65.81 Efecte tòxic del làtex
   T65.811 Efecte tòxic del làtex, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic del làtex NE
   T65.812 Efecte tòxic del làtex, autolesió intencionada
   T65.813 Efecte tòxic del làtex, agressió
   T65.814 Efecte tòxic del làtex, intenció indeterminada
  T65.82 Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives

   

Efecte tòxic de proliferació d'algues (nocives) NE
Efecte tòxic de proliferació d'algues blauverdes
Efecte tòxic de proliferació d'algues cianofícies
Efecte tòxic de marea roja de Florida
Efecte tòxic de Pfiesteria piscicida
Efecte tòxic de marea roja

   T65.821 Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives NE
   T65.822 Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives, autolesió intencionada
   T65.823 Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives, agressió
   T65.824 Efecte tòxic d'algues i toxines d'algues nocives, intenció indeterminada
  T65.83 Efecte tòxic de la fibra de vidre
   T65.831 Efecte tòxic de la fibra de vidre, accidental (no intencionat)
    Efecte tòxic de la fibra de vidre NE
   T65.832 Efecte tòxic de la fibra de vidre, autolesió intencionada
   T65.833 Efecte tòxic de la fibra de vidre, agressió
   T65.834 Efecte tòxic de la fibra de vidre, intenció indeterminada
  T65.89 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades

   T65.891 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, accidental (no
intencionat)

    Efecte tòxic d'altres substàncies especificades NE
   T65.892 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, autolesió intencionada
   T65.893 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, agressió
   T65.894 Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, intenció indeterminada
 T65.9 Efecte tòxic de substància no especificada
  T65.91 Efecte tòxic de substància no especificada, accidental (no intencionat)
   Intoxicació NE
  T65.92 Efecte tòxic de substància no especificada, autolesió intencionada
  T65.93 Efecte tòxic de substància no especificada, agressió
  T65.94 Efecte tòxic de substància no especificada, intenció indeterminada
Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (T66-T78)
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T66 Malaltia per radiacions no especificada

 

Exclou 1: reaccions adverses a la radiació especificades, com ara:
cremada solar (L55.-)
cremades (T20-T31)
gastroenteritis i colitis per radiació (K52.0)
leucèmia (C91-C95)
pneumonitis per radiació (J70.0)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi T66

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

T67 Efectes de calor i llum

 
Exclou 1: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)

hiperpirèxia maligna causada per anestèsia (T88.3)
trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 
Exclou 2: cremada solar (L55.-)

cremades (T20-T31)
trastorn de glàndules sudorípares per calor (L74-L75)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T67

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T67.0 Cop de calor i insolació

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol complicació de cop de calor associada, com ara:
rabdomiòlisi (M62.82)
coma i estupor (R40.-)
síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (R65.1-)

  T67.01 Cop de calor i insolació

   

Apoplexia per calor
Termoplegia
Siriasi
Hipertèrmia per calor

  T67.02 Cop de calor per esforç
  T67.09 Altres tipus de cop de calor i insolació
 T67.1 Síncope de calor
  Col·lapse per calor
 T67.2 Rampa per calor
 T67.3 Esgotament anhidròtic per calor
  Prostració per depleció d'aigua a causa de calor

  Exclou 1: esgotament per depleció de sal a causa de calor (T67.4)
 T67.4 Esgotament per depleció de sal a causa de calor
  Prostració per depleció de sal (i d'aigua) a causa de calor
 T67.5 Esgotament per calor no especificat
  Prostració per calor NE
 T67.6 Fatiga transitòria per calor
 T67.7 Edema per calor
 T67.8 Altres efectes de calor i llum
 T67.9 Efecte de calor i llum no especificat
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T68 Hipotèrmia

 Hipotèrmia accidental
Hipotèrmia NE

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'origen de l'exposició:
exposició a fred excessiu d'origen artificial (W93)
exposició a fred excessiu d'origen natural (X31)

 
Exclou 1: hipotèrmia consecutiva a anestèsia (T88.51)

hipotèrmia del nadó (P80.-)
hipotèrmia no associada a temperatura baixa de l’entorn (R68.0)

 Exclou 2: congelació (T33-T34)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi T68

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

T69 Altres efectes de temperatura baixa

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'origen de l'exposició:
exposició a fred excessiu d'origen artificial (W93)
exposició a fred excessiu d'origen natural (X31)

 Exclou 2: congelació (T33-T34)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T69

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T69.0 Mà i peu d'immersió
  T69.01 Mà d'immersió
   T69.011 Mà d'immersió, mà dreta
   T69.012 Mà d'immersió, mà esquerra
   T69.019 Mà d'immersió, mà no especificada
  T69.02 Peu d'immersió
   Peu de trinxera
   T69.021 Peu d'immersió, peu dret
   T69.022 Peu d'immersió, peu esquerre
   T69.029 Peu d'immersió, peu no especificat
 T69.1 Penellons
 T69.8 Altres efectes especificats de temperatura baixa
 T69.9 Efecte de temperatura baixa no especificat
T70 Efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T70

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T70.0 Barotraumatisme òtic

  Aerootitis mitjana
Efectes del canvi en la pressió atmosfèrica o la pressió de l'aigua en les orelles

 T70.1 Barotraumatisme sinusal

  Barosinusitis
Efectes del canvi en la pressió atmosfèrica en els sins

 T70.2 Altres efectes de la gran altitud i efectes de la gran altitud no especificats
  Exclou 2: policitèmia causada per gran altitud (D75.1)
  T70.20 Efectes de la gran altitud no especificats
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  T70.29 Altres efectes de la gran altitud

   

Mal dels Alps
Anòxia per gran altitud
Barotraumatisme NE
Hipobaropatia
Mal de muntanya

 T70.3 Osteoartropatia barotraumàtica [malaltia per descompressió]

  Malaltia de l'aire comprimit
Paràlisi dels bussos

 T70.4 Efectes de fluids d'alta pressió

  
Injecció hidràulica d'alta pressió (industrial)
Injecció pneumàtica d'alta pressió (industrial)
Injecció traumàtica d'alta pressió (industrial)

 T70.8 Altres efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua
 T70.9 Efecte de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua no especificat
T71 Asfíxia

 Sufocació mecànica
Sufocació traumàtica

 

Exclou 1: (síndrome del) destret respiratori agut (J80)
(síndrome del) destret respiratori del nadó (P22.-)
anòxia per gran altitud (T70.2)
asfíxia NE (R09.01)
asfíxia per altres gasos, emanacions i vapors (T59.-)
asfíxia per aspiració d'aliments o cos estrany (T17.-)
asfíxia per monòxid de carboni (T58.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T71

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T71.1 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar
  Sufocació causada per dificultat mecànica per respirar
  T71.11 Asfíxia causada per sufocació sota un coixí
   T71.111 Asfíxia causada per sufocació sota un coixí, accidental
    Asfíxia causada per sufocació sota un coixí NE
   T71.112 Asfíxia causada per sufocació sota un coixí, autolesió intencionada
   T71.113 Asfíxia causada per sufocació sota un coixí, agressió

   T71.114 Asfíxia causada per sufocació sota un coixí, amb intenció
indeterminada

  T71.12 Asfíxia causada per bossa de plàstic
   T71.121 Asfíxia causada per bossa de plàstic, accidental
    Asfíxia causada per bossa de plàstic NE
   T71.122 Asfíxia causada per bossa de plàstic, autolesió intencionada
   T71.123 Asfíxia causada per bossa de plàstic, agressió
   T71.124 Asfíxia causada per bossa de plàstic, amb intenció indeterminada
  T71.13 Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit
   T71.131 Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit, accidental
    Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit NE

   T71.132 Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit, autolesió
intencionada

   T71.133 Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit, agressió

   T71.134 Asfíxia causada per quedar atrapat en roba de llit, amb intenció
indeterminada

  T71.14 Asfíxia causada per sufocació sota el cos d'una altra persona (al llit)

   T71.141 Asfíxia causada per sufocació sota el cos d'una altra persona (al llit),
accidental

    Asfíxia causada per sufocació sota el cos d'una altra persona (al llit) NE
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   T71.143 Asfíxia causada per sufocació sota el cos d'una altra persona (al llit),
agressió

   T71.144 Asfíxia causada per sufocació sota el cos d'una altra persona (al llit),
amb intenció indeterminada

  T71.15 Asfíxia causada per sufocació dins un moble
   T71.151 Asfíxia causada per sufocació dins un moble, accidental
    Asfíxia causada per sufocació dins un moble NE
   T71.152 Asfíxia causada per sufocació dins un moble, autolesió intencionada
   T71.153 Asfíxia causada per sufocació dins un moble, agressió

   T71.154 Asfíxia causada per sufocació dins un moble, amb intenció
indeterminada

  T71.16 Asfíxia causada per penjament
   Penjament per cordó de persiana

   

Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol lesió associada, com ara:
ferida oberta al coll (S11.-)
fractura de vèrtebres cervicals (S12.0-S12.2-)
lesió per esclafament de coll (S17.-)

   T71.161 Asfíxia causada per penjament, accidental

    Asfíxia causada per penjament NE
Penjament NE

   T71.162 Asfíxia causada per penjament, autolesió intencionada
   T71.163 Asfíxia causada per penjament, agressió
   T71.164 Asfíxia causada per penjament, amb intenció indeterminada
  T71.19 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes

   T71.191 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes,
accidental

    Asfíxia per altres causes NE

   T71.192 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes,
autolesió intencionada

   T71.193 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes,
agressió

   T71.194 Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes,
amb intenció indeterminada

 T71.2 Asfíxia causada per dèficit d'oxigen sistèmic produït per baix contingut d'oxigen a l'aire ambient
  Sufocació causada per dèficit d'oxigen sistèmic produïda per baix contingut d'oxigen a l'aire ambient

  T71.20 Asfíxia causada per dèficit d'oxigen sistèmic produït per baix contingut d'oxigen a
l'aire ambient de causa no especificada

  T71.21 Asfíxia causada per esfondrament o caiguda de terra

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a qualsevol cataclisme associat (X34-X38)

  T71.22 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un maleter de cotxe
   T71.221 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un maleter de cotxe, accidental

   T71.222 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un maleter de cotxe, autolesió
intencionada

   T71.223 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un maleter de cotxe, agressió

   T71.224 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un maleter de cotxe, amb
intenció indeterminada

  T71.23 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un frigorífic (abandonat)

   T71.231 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un frigorífic (abandonat),
accidental

   T71.232 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un frigorífic (abandonat),
autolesió intencionada

   T71.233 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un frigorífic (abandonat),
agressió

   T71.234 Asfíxia causada per quedar atrapat dins un frigorífic (abandonat), amb
intenció indeterminada
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  T71.29 Asfíxia causada per quedar atrapat en un altre entorn amb poc oxigen
 T71.9 Asfíxia de causa no especificada

  

Sufocació (per estrangulació) de causa no especificada
Sufocació NE
Dèficit d'oxigen sistèmic produït per baix contingut d'oxigen a l'aire ambient de causa no especificada
Dèficit d'oxigen sistèmic produït per dificultat mecànica per respirar de causa no especificada
Asfíxia traumàtica NE

T73 Efectes d'altres privacions
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T73

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T73.0 Inanició
  Privació d'aliments
 T73.1 Privació d'aigua
 T73.2 Esgotament per exposició a la intempèrie
 T73.3 Esgotament per esforç excessiu
  Esgotament per sobreesforç
 T73.8 Altres efectes de privació
 T73.9 Efecte de privació no especificat
T74 Abús, desatenció i altres maltractaments de l'infant i l'adult, confirmats

 
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar l'autor, si es coneix (Y07.-)
codi, si escau, per a identificar qualsevol lesió actual associada

 Exclou 1: abús i maltractament durant l'embaràs (O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)
maltractament de l'adult i l'infant, sospitat (T76.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T74

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T74.0 Desatenció o abandonament, confirmats
  T74.01 Desatenció o abandonament de l'adult, confirmats
  T74.02 Desatenció o abandonament de l'infant, confirmats
 T74.1 Maltractament físic, confirmat
  Exclou 2: abús sexual (T74.2-)
  T74.11 Maltractament físic de l'adult, confirmat
  T74.12 Maltractament físic de l'infant, confirmat
   Exclou 2: síndrome de l'infant sacsejat (T74.4)
 T74.2 Abús sexual, confirmat

  Violació, confirmada
Agressió sexual, confirmada

  T74.21 Abús sexual de l'adult, confirmat
  T74.22 Abús sexual de l'infant, confirmat
 T74.3 Maltractament psicològic, confirmat

  Assetjament escolar i intimidació, confirmats
Intimidació a través de xarxes socials, confirmada

  T74.31 Maltractament psicològic de l'adult, confirmat
  T74.32 Maltractament psicològic de l'infant, confirmat
 T74.4 Síndrome de l'infant sacsejat
 T74.5 Explotació sexual forçada, confirmada
  T74.51 Explotació sexual forçada de l'adult, confirmada
  T74.52 Explotació sexual de l'infant, confirmada
 T74.6 Explotació laboral forçada, confirmada
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  T74.61 Explotació laboral forçada de l'adult, confirmada
  T74.62 Explotació laboral forçada de l'infant, confirmada
 T74.9 Maltractament no especificat, confirmat
  T74.91 Maltractament de l'adult no especificat, confirmat
  T74.92 Maltractament de l'infant no especificat, confirmat
T75 Altres efectes d'altres causes externes i efectes d'altres causes externes no especificats
 Exclou 1: reaccions adverses NCAL (T78.-)

 Exclou 2: cremades (elèctriques) (T20-T31)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T75

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T75.0 Efectes de llamp
  Impacte de llamp
  T75.00 Efectes de llamp no especificats
   Impacte de llamp NE
  T75.01 Xoc causat per impacte de llamp
  T75.09 Altres efectes de llamp

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a altres efectes de llamp

 T75.1 Efectes no especificats d'ofegament per immersió i submersió no mortal
  Immersió

  Exclou 1: efectes especificats d'ofegament per immersió —codifiqueu els efectes
 T75.2 Efectes de vibració
  T75.20 Efectes de vibració no especificats
  T75.21 Síndrome del martell pneumàtic
  T75.22 Síndrome vasoespàstica traumàtica
  T75.23 Vertigen per infrasò
   Exclou 1: vertigen NE (R42)
  T75.29 Altres efectes de vibració
 T75.3 Mareig per moviment

  
Mareig en avió
Mal de mar
Cinetosi

  
Empreu un
codi
addicional:

codi de causa externa per a identificar el vehicle o el tipus de moviment (Y92.81-,
Y93.5-)

 T75.4 Electrocució

  Xoc elèctric
Xoc per pistola conductora d'electricitat (Taser)

 T75.8 Altres efectes especificats de causes externes
  T75.81 Efectes de forces gravitatòries [G] anòmales
  T75.82 Efectes d'ingravitació
  T75.89 Altres efectes especificats de causes externes
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T76 Abús, desatenció i altres maltractaments de l'infant i l'adult, sospitats

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar qualsevol lesió actual associada

 

Exclou 1: abús sexual de l'adult sospitat descartat (Z04.41)
abús sexual de l'infant sospitat descartat (Z04.42)
maltractament de l'adult i l'infant, confirmat (T74.-)
maltractament físic de l'adult sospitat descartat (Z04.71)
maltractament físic de l'infant sospitat descartat (Z04.72)
sospita d'abús i maltractament durant l'embaràs (O9A.3-, O9A.4-, O9A.5-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T76

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T76.0 Desatenció o abandonament, sospitats
  T76.01 Desatenció o abandonament de l'adult, sospitats
  T76.02 Desatenció o abandonament de l'infant, sospitats
 T76.1 Maltractament físic, sospitat
  T76.11 Maltractament físic de l'adult, sospitat
  T76.12 Maltractament físic de l'infant, sospitat
 T76.2 Abús sexual, sospitat

  Violació, sospitada
Abús sexual, sospitat

  Exclou 1: presumpte abús, descartat (Z04.7)
  T76.21 Abús sexual de l'adult, sospitat
  T76.22 Abús sexual de l'infant, sospitat
 T76.3 Maltractament psicològic, sospitat

  Assetjament escolar i intimidació, sospitats
Intimidació a través de xarxes socials, sospitada

  T76.31 Maltractament psicològic de l'adult, sospitat
  T76.32 Maltractament psicològic de l'infant, sospitat
 T76.5 Explotació sexual forçada, sospitada
  T76.51 Explotació sexual forçada de l'adult, sospitada
  T76.52 Explotació sexual forçada de l'infant, sospitada
 T76.6 Explotació laboral forçada, sospitada
  T76.61 Explotació laboral forçada de l'adult, sospitada
  T76.62 Explotació laboral forçada de l'infant, sospitada
 T76.9 Maltractament no especificat, sospitat
  T76.91 Maltractament de l'adult no especificat, sospitat
  T76.92 Maltractament de l'infant no especificat, sospitat
T78 Reaccions adverses no classificades a cap altre lloc
 Exclou 2: complicacions d'assistència quirúrgica i mèdica NCAL (T80-T88)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T78

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T78.0 Reacció anafilàctica per aliments

  
Reacció anafilàctica causada per reacció adversa a un aliment
Xoc o reacció anafilàctics causats per aliment no verinós
Reacció anafilactoide per aliment

  T78.00 Reacció anafilàctica per aliment no especificat
  T78.01 Reacció anafilàctica per cacauets
  T78.02 Reacció anafilàctica per marisc (crustacis)
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  T78.03 Reacció anafilàctica per altres tipus de peix
  T78.04 Reacció anafilàctica per fruits i vegetals
  T78.05 Reacció anafilàctica per fruits secs i llavors
   Exclou 2: reacció anafilàctica per cacauets (T78.01)
  T78.06 Reacció anafilàctica per additius alimentaris
  T78.07 Reacció anafilàctica per llet i productes làctics
  T78.08 Reacció anafilàctica per ous
  T78.09 Reacció anafilàctica per altres productes alimentaris
 T78.1 Altres reaccions adverses a aliments no classificades a cap altre lloc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus de reacció, si escau

  
Exclou 1: reacció anafilàctica per aliments (T78.0-)

reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a un aliment (T78.0-)
toxiinfeccions alimentàries bacterianes (A05.-)

  

Exclou 2: dermatitis causada per aliments en contacte amb la pell (L23.6, L24.6, L25.4)
dermatitis causada per aliments ingerits (L27.2)
enteropatia induïda per proteïnes alimentàries (K52.22)
gastroenteritis i colitis al·lèrgiques i dietètiques (K52.29)
rinitis al·lèrgica causada per aliments (J30.5)
síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries (K52.21)

 T78.2 Xoc anafilàctic no especificat

  
Xoc al·lèrgic
Reacció anafilàctica
Anafilaxi

  

Exclou 1: reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a substància medicinal
correcta administrada adequadament (T88.6)
reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a un aliment (T78.0-)
reacció o xoc anafilàctics causats per sèrum (T80.5-)

 T78.3 Edema angioneuròtic

  
Angioedema al·lèrgic
Urticària gegant
Edema de Quincke

  Exclou 1: urticària (L50.-)
urticària per sèrum (T80.6-)

 T78.4 Altres al·lèrgies i al·lèrgies no especificades

  

Exclou 1: tipus especificats de reacció al·lèrgica, com ara:
dermatitis (L23-L25, L27.-)
diarrea al·lèrgica (K52.29)
enteropatia induïda per proteïnes alimentàries (K52.22)
febre del fenc (J30.1)
gastroenteritis i colitis al·lèrgiques (K52.29)
síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries (K52.21)

  T78.40 Al·lèrgia no especificada

   Reacció al·lèrgica NE
Hipersensibilitat NE

  T78.41 Fenomen d'Arthus
   Reacció d'Arthus
  T78.49 Altres al·lèrgies
 T78.8 Altres reaccions adverses no classificades a cap altre lloc
Determinades complicacions immediates de traumatismes (T79)
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T79 Determinades complicacions immediates de traumatismes no classificades a cap altre lloc

 

Exclou 2: complicacions d'assistència quirúrgica i mèdica NCAL (T80-T88)
complicacions que ocorren durant o com a conseqüència de procediments mèdics (T80-T88)
síndrome del destret respiratori agut (J80)
síndrome del destret respiratori del nadó (P22.0)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria T79

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T79.0 Embòlia gasosa (traumàtica)

  

Exclou 1: embòlia gasosa consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.0)
embòlia gasosa consecutiva a un procediment NCAL (T81.7-)
embòlia gasosa que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar
(O00-O07, O08.2)
embòlia gasosa que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O88.0)

 T79.1 Embòlia grassa (traumàtica)

  
Exclou 1: embòlia grassa que complica:

avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.2)
embaràs, part i puerperi (O88.8)

 T79.2 Hemorràgia i seroma traumàtics secundaris i recurrents
 T79.4 Xoc traumàtic
  Xoc (immediat) (retardat) consecutiu a traumatisme

  

Exclou 1: xoc anafilàctic causat per reacció adversa a un aliment (T78.0-)
xoc anafilàctic causat per sèrum (T80.5-)
xoc anafilàctic causat per substància medicinal correcta administrada
adequadament (T88.6)
xoc anafilàctic NE (T78.2)
xoc anestèsic (T88.2)
xoc causat per llamp (T75.01)
xoc elèctric (T75.4)
xoc NE (R57.9)
xoc no traumàtic NCAL (R57.-)
xoc obstètric (O75.1)
xoc postprocedimental (T81.1-)
xoc que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.3)
xoc sèptic (R65.21)

 T79.5 Anúria traumàtica

  Síndrome de l'esclafament
Fallida renal consecutiva a esclafament

 T79.6 Isquèmia traumàtica muscular

  Rabdomiòlisi traumàtica
Contractura isquèmica de Volkmann

  
Exclou 2: isquèmia muscular no traumàtica (M62.2-)

síndrome compartimental (traumàtica) (T79.A-)
síndrome del compartiment tibial anterior (M76.8)

 T79.7 Emfisema subcutani traumàtic

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

 T79.A Síndrome compartimental traumàtica

  Exclou 1: fibromiàlgia (M79.7)
síndrome compartimental no traumàtica (M79.A-)

  Exclou 2: infart isquèmic muscular traumàtic (T79.6)
  T79.A0 Síndrome compartimental traumàtica de localització no especificada
   Síndrome compartimental NE
  T79.A1 Síndrome compartimental traumàtica d'extremitat superior
   Síndrome compartimental traumàtica d'espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà
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   T79.A11 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat superior dreta
   T79.A12 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat superior esquerra

   T79.A19 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat superior no
especificada

  T79.A2 Síndrome compartimental traumàtica d'extremitat inferior
   Síndrome compartimental traumàtica de maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu
   T79.A21 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat inferior dreta
   T79.A22 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat inferior esquerra

   T79.A29 Síndrome compartimental traumàtica, extremitat inferior no
especificada

  T79.A3 Síndrome compartimental traumàtica d'abdomen
  T79.A9 Síndrome compartimental traumàtica d'altres localitzacions
 T79.8 Altres complicacions immediates de traumatismes
 T79.9 Complicació immediata de traumatisme no especificada
Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (T80-T88)
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar els dispositius implicats i els detalls de les circumstàncies (Y62-Y82)
codi per a identificar l'afecció específica que deriva de la complicació
codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T36-T50 amb cinquè o sisè caràcter 5)

Exclou 2: qualsevol assistència mèdica per afeccions postprocedimentals que no presenten complicacions, com ara:
estat d'obertura artificial (Z93.-)
col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern (Z44.-)
complicacions de procediments quirúrgics durant l'embaràs, el part i el puerperi (O00-O9A)
complicació mecànica del respirador [ventilador] (J95.850)
cremades i corrosions per aplicacions locals i irradiació (T20-T32)
febre postprocedimental (R50.82)
intoxicació i efectes tòxics: fàrmacs i substàncies químiques (T36-T65 amb cinquè o sisè caràcter 1-4 o 6)
tancament d'estoma extern (Z43.-)
complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:
alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca (I97.0-I97.1)
complicacions d'ostomia (J95.0-, K94.-, N99.5-)
complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de sistemes o aparells del cos especificats (D78.-, E36.-, E89.-
, G97.3-, G97.4, H59.3-, H59.-, H95.2-, H95.3, I97.4-, I97.5, J95.6-, J95.7, K91.6-, L76.-, M96.-, N99.-)
filtració de líquid cefalorraquidi per punció raquídia (G97.0)
funcionament defectuós de colostomia (K94.0-)
pneumònia associada amb ventilador (J95.851)
síndrome de la nansa cega postoperatòria (K91.2)
síndrome de limfoedema postmastectomia (I97.2)
síndrome postlaminectomia NCAL (M96.1)
síndromes postcirurgia gàstrica (K91.1)
trastorns de desequilibri hidroelectrolític (E86-E87)

T80 Complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica
 Inclou: complicacions consecutives a perfusió

 

Exclou 2: hemocromatosi associada amb transfusió (de glòbuls vermells) (E83.111)
lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI) (J95.84)
púrpura posttranfusional (D69.51)
reacció transfusional febril no hemolítica (R50.84)
rebuig de trasplantament de medul·la òssia (T86.01)
sobrecàrrega circulatòria provocada per transfusió (SCPT/TACO) (E87.71)
sobrecàrrega de líquids causada per transfusió (E87.71)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T80

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T80.0 Embòlia gasosa consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica
 T80.1 Complicacions vasculars consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació vascular
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Exclou 2: complicacions vasculars especificades com a causades per dispositius protètics,
implants i empelts (T82.8-, T83.8-, T84.8-, T85.8-)
complicacions vasculars postprocedimentals (T81.7-)
extravasació d'agent vesicant (T80.81-)
infiltració d'agent vesicant (T80.81-)

 T80.2 Infeccions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció específica, com ara:
sèpsia (A41.9)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (R65.2-) per a identificar la sèpsia greu, si escau

  
Exclou 2: infeccions especificades com a causades per dispositius protètics, implants i

empelts (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
infeccions postprocedimentals (T81.4-)

  T80.21 Infecció per catèter venós central
   Infecció per catèter d'artèria pulmonar (catèter de Swan-Ganz)
   T80.211 Infecció circulatòria per catèter venós central

    

Infecció circulatòria associada a una via central (CLABSI)
Infecció circulatòria relacionada amb catèter (CRBSI) NE
Infecció circulatòria per dispositiu d'accés vascular totalment implantable
[Port-a-Cath]
Infecció circulatòria per catèter venós umbilical
Infecció circulatòria per catèter de triple llum
Infecció circulatòria per catèter d'artèria pulmonar
Infecció circulatòria per catèter central tipus Hickman
Infecció circulatòria per catèter central inserit perifèricament (PICC)

   T80.212 Infecció local per catèter venós central

    

Infecció del punt d'inserció o de sortida
Infecció local per dispositiu d'accés vascular totalment implantable [Port-a-
Cath]
Infecció local per catèter venós umbilical
Infecció local per catèter de triple llum
Infecció local per catèter d'artèria pulmonar
Infecció local per catèter central tipus Hickman
Infecció local per catèter central inserit perifèricament (PICC)
Infecció del túnel subcutani
Infecció del reservori subcutani

   T80.218 Altres tipus d'infecció per catèter venós central

    

Altres tipus d'infecció associada a una via central
Altres tipus d'infecció per dispositiu d'accés vascular totalment implantable
[Port-a-Cath]
Altres tipus d'infecció per catèter venós umbilical
Altres tipus d'infecció per catèter de triple llum
Altres tipus d'infecció per catèter d'artèria pulmonar
Altres tipus d'infecció per catèter central tipus Hickman
Altres tipus d'infecció per catèter central inserit perifèricament (PICC)

   T80.219 Infecció no especificada per catèter venós central

    

Infecció associada a una via central NE
Infecció no especificada per dispositiu d'accés vascular totalment implantable
[Port-a-Cath]
Infecció no especificada per catèter venós umbilical
Infecció no especificada per catèter de triple llum
Infecció no especificada per catèter d'artèria pulmonar
Infecció no especificada per catèter central tipus Hickman
Infecció no especificada per catèter central inserit perifèricament (PICC)

  T80.22 Infecció aguda consecutiva a transfusió, infusió o injecció de sang i hemoderivats
  T80.29 Infecció consecutiva a altres tipus d'infusió, transfusió i injecció terapèutica
 T80.3 Reacció d'incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats

  Exclou 1: reaccions d'antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (E) (K) (Kell)
(Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) (T80.A-)
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  T80.30 Reacció d'incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats no
especificada

   Transfusió de sang amb incompatibilitat AB0 NE
Reacció a incompatibilitat AB0 a causa de transfusió NE

  T80.31 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional
   T80.310 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional aguda

    
Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional menys de 24 hores
després de la transfusió
Reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat AB0

   T80.311 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional tardana

    
Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional 24 hores o més
després de la transfusió
Reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat AB0

   T80.319 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional no
especificada

    
Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional un temps no
especificat després de la transfusió
Reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat AB0 NE

  T80.39 Altres tipus de reacció d'incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o
hemoderivats

   
Reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat AB0
Altres transfusions de sang amb incompatibilitat AB0
Altres tipus de reacció a transfusió de sang amb incompatibilitat AB0

 T80.4 Reacció d'incompatibilitat Rh a causa de transfusió de sang o hemoderivats
  Reacció causada per incompatibilitat d'antigens Rh (C) (c) (D) (E) (e)

  T80.40 Reacció d'incompatibilitat Rh a causa de transfusió de sang o hemoderivats no
especificada

   Reacció causada per factor Rh en transfusió NE
Transfusió de sang amb incompatibilitat Rh NE

  T80.41 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional
   T80.410 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional aguda

    
Reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat Rh
Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional menys de 24 hores
després de la transfusió

   T80.411 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional tardana

    
Reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat Rh
Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional 24 hores o més
després de la transfusió

   T80.419 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional no
especificada

    
Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional un temps no
especificat després de la transfusió
Reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat Rh NE

  T80.49 Altres tipus de reacció d'incompatibilitat Rh a causa de transfusió de sang o
hemoderivats

   Reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat Rh
Altres tipus de reacció a transfusió de sang amb incompatibilitat Rh

 T80.A Reacció d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 a causa de transfusió de sang o
hemoderivats

  Reacció a causa d'incompatibilitat d'antigens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd)
(Lewis) (M) (N) (P) (S)

  T80.A0 Reacció d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 a causa de transfusió
de sang o hemoderivats no especificada

   Reacció d'incompatibilitat d'antígens no relacionada amb el sistema AB0 a causa de
transfusió NE

  T80.A1 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica
transfusional
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   T80.A10 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció
hemolítica transfusional aguda

    

Reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat no
relacionada amb el sistema AB0
Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica
transfusional menys de 24 hores després de la transfusió

   T80.A11 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció
hemolítica transfusional tardana

    

Reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat no
relacionada amb el sistema AB0
Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica
transfusional 24 hores o més després de la transfusió

   T80.A19 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció
hemolítica transfusional no especificada

    

Reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat no relacionada
amb el sistema AB0 NE
Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica
transfusional un temps no especificat després de la transfusió

  T80.A9 Altres tipus de reacció d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 a
causa de transfusió de sang o hemoderivats

   

Reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat no relacionada amb el
sistema AB0
Altres tipus de reacció a transfusió de sang amb incompatibilitat no relacionada amb el
sistema AB0

 T80.5 Reacció anafilàctica per sèrum

  

Xoc al·lèrgic per sèrum
Xoc anafilàctic causat per sèrum
Reacció anafilactoide per sèrum
Anafilaxi per sèrum

  

Exclou 1: altres tipus de reacció per sèrum (T80.6-)
reacció al·lèrgica o xoc NE (T78.2)
reacció anafilàctica o xoc NE (T78.2)
reacció d'incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats (T80.3-
)
reacció o xoc anafilàctics causats per reacció adversa a substància medicinal
correcta administrada adequadament (T88.6)

  T80.51 Reacció anafilàctica per administració de sang i hemoderivats
  T80.52 Reacció anafilàctica per vacunació
  T80.59 Reacció anafilàctica per altres sèrums
 T80.6 Altres tipus de reacció per sèrum

  

Intoxicació per sèrum
Malaltia proteica
Borradura per sèrum
Malaltia del sèrum
Urticària per sèrum

  Exclou 2: hepatitis per sèrum (B16-B19)
  T80.61 Altres tipus de reacció per sèrum a causa de l'administració de sang i hemoderivats
  T80.62 Altres tipus de reacció per sèrum a causa de vacunació
  T80.69 Altres tipus de reacció per sèrum a causa d'altres sèrums

   Codifiqueu
també:

si escau, l'artropatia en reaccions d'hipersensibilitat classificades en un
altre lloc (M36.4)

 T80.8 Altres complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica
  T80.81 Extravasació d'agent vesicant
   Infiltració d'agent vesicant
   T80.810 Extravasació de quimioteràpia antineoplàstica vesicant
    Infiltració de quimioteràpia antineoplàstica vesicant
   T80.818 Extravasació d'altres agents vesicants
    Infiltració d'altres agents vesicants
  T80.89 Altres complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica
   Reacció serològica transfusional tardana, incompatibilitat no especificada
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la reacció de l'empelt contra l'hoste, si escau
(D89.81-)

 T80.9 Complicació no especificada consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica
  T80.90 Complicació no especificada consecutiva a infusió i injecció terapèutica
  T80.91 Reacció hemolítica transfusional, incompatibilitat no especificada

   

Exclou 1: incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional (T80.31-)
incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció
hemolítica transfusional (T80.A1-)
incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional (T80.41-)

   T80.910 Reacció hemolítica transfusional aguda, incompatibilitat no
especificada

   T80.911 Reacció hemolítica transfusional tardana, incompatibilitat no
especificada

   T80.919 Reacció hemolítica transfusional, incompatibilitat no especificada, no
especificada com a aguda ni tardana

    Reacció transfusional hemolítica NE
  T80.92 Reacció transfusional no especificada
   Reacció transfusional NE
T81 Complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc

 
Empreu un
codi
addicional:

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

 

Exclou 2: complicacions consecutives a immunització (T88.0-T88.1)
complicacions consecutives a infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.-)
complicacions d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)
complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:
complicacions de dispositius protètics, implants i empelts (T82-T85)
complicacions d'ostomia (J95.0-, K94.-, N99.5-)
complicacions intraoperatòries i postprocedimentals de sistemes o aparells del cos especificats
(D78.-, E36.-, E89.-, G97.3-, G97.4, H59.3-, H59.-, H95.2-, H95.3, I97.4-, I97.5, J95, K91.-, L76.-,
M96.-, N99.-)
dermatitis causada per fàrmacs i medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
fallida en implant dental intraossi (M27.6-)
intoxicació i efectes tòxics: fàrmacs i substàncies químiques (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)
síndrome de l'iris en altiplà (posterior a una iridectomia) (postprocedimental) (H21.82)
síndrome de l'iris flàccid (IFIS) (intraoperatori) (H21.81)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T81

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T81.1 Xoc postprocedimental
  Xoc durant un procediment o a conseqüència d'un procediment, no classificat a cap altre lloc

  

Exclou 1: xoc anafilàctic causat per sèrum (T80.5-)
xoc anafilàctic causat per substància correcta administrada adequadament (T88.6)
xoc anafilàctic NE (T78.2)
xoc anestèsic (T88.2)
xoc consecutiu a avortament, embaràs ectòpic o embaràs molar (O00-O07, O08.3)
xoc elèctric (T75.4)
xoc obstètric (O75.1)
xoc sèptic (R65.21)
xoc traumàtic (T79.4)

  T81.10 Xoc no especificat postprocedimental

   

Col·lapse NE durant un procediment o a conseqüència d'un procediment, no classificat a
cap altre lloc
Fallida circulatòria perifèrica postprocedimental
Xoc postprocedimental NE

  T81.11 Xoc cardiogènic postprocedimental
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  T81.12 Xoc sèptic postprocedimental

   

Xoc endotòxic postprocedimental a conseqüència d'un procediment, no classificat a cap
altre lloc
Xoc gramnegatiu postprocedimental a conseqüència d'un procediment, no classificat a cap
altre lloc

   Codifiqueu
primer:

la infecció subjacent

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol disfunció orgànica aguda associada, si
escau

  T81.19 Altres tipus de xoc postprocedimental
   Xoc hipovolèmic postprocedimental
 T81.3 Dehiscència de ferida no classificada a cap altre lloc
  Dehiscència de qualsevol tipus de material de sutura o altres mètodes de tancament

  

Exclou 1: avaria (mecànica) de sutures permanents (T85.612)
complicació mecànica de sutures permanents NCAL (T85.692)
dehiscència de ferida de part per cesària (O90.0)
dehiscència de ferida obstètrica perineal (O90.1)
desplaçament de sutures permanents (T85.622)

  T81.30 Dehiscència de ferida no especificada
   Dehiscència de ferida NE
  T81.31 Dehiscència de ferida operatòria externa (quirúrgica) no classificada a cap altre lloc

   

Disrupció de ferida operatòria NE
Dehiscència de ferida operatòria NE
Dehiscència o disrupció de tancament de còrnia
Dehiscència o disrupció de tancament de mucosa
Dehiscència o disrupció de tancament de pell i teixit subcutani
Dehiscència o disrupció del gruix total de la pell
Dehiscència o disrupció superficials de ferida operatòria

   Exclou 1: dehiscència de monyó d'amputació (T87.81)
  T81.32 Dehiscència de ferida operatòria interna (quirúrgica) no classificada a cap altre lloc

   

Dehiscència o disrupció profundes de ferida operatòria NE
Dehiscència o disrupció de tancament d'òrgan intern o altres teixits interns
Dehiscència o disrupció de tancament de múscul o penjall muscular
Dehiscència o disrupció de tancament de costella o caixa toràcica
Dehiscència o disrupció de tancament de crani o craniotomia
Dehiscència o disrupció de tancament d'estern o esternotomia
Dehiscència o disrupció de tancament de tendó o lligament
Dehiscència o disrupció de tancament de fàscia superficial o muscular

  T81.33 Dehiscència de reparació de ferida per lesió traumàtica
   Dehiscència o disrupció de tancament de laceració traumàtica (externa) (interna)
 T81.4 Infecció consecutiva a un procediment

  
Empreu un
codi
addicional:

codi (R65.2-) per a identificar la sèpsia greu, si escau
codi per a identificar la infecció

  

Exclou 2: abscés retroperitoneal postprocedimental (K68.11)
endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge (H59.4-)
febre postprocedimental NE (R50.82)
infecció de ferida quirúrgica obstètrica (O86.0-)
infecció per dispositius protètics, implants i empelts (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6,
T84.5-T84.7, T85.7)
infecció per infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.2-)

  T81.40 Infecció consecutiva a un procediment, no especificada
  T81.41 Infecció consecutiva a un procediment, localització quirúrgica incisional superficial

   Abscés de punt de sutura consecutiu a un procediment
Abscés subcutani consecutiu a un procediment

  T81.42 Infecció consecutiva a un procediment, localització quirúrgica incisional profunda
   Abscés intramuscular consecutiu a un procediment
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  T81.43 Infecció consecutiva a un procediment, localització quirúrgica d'òrgan i àrea

   Abscés intraabdominal consecutiu a un procediment
Abscés subfrènic consecutiu a un procediment

  T81.44 Sèpsia consecutiva a un procediment

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la sèpsia

  T81.49 Infecció consecutiva a un procediment, altres localitzacions quirúrgiques

 T81.5 Complicacions de cos estrany deixat accidentalment dins el cos consecutives a un
procediment

  T81.50 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un procediment

   T81.500 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una intervenció quirúrgica

   T81.501 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una infusió o transfusió

   T81.502 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una diàlisi renal

   T81.503 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una injecció o immunització

   T81.504 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una exploració endoscòpica

   T81.505 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a un cateterisme cardíac

   T81.506 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una aspiració, punció i altres cateterismes

   T81.507 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a una retirada de catèter o tamponament

   T81.508 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a un altre procediment

   T81.509 Complicació no especificada de cos estrany deixat accidentalment
dins el cos consecutiva a un procediment no especificat

  T81.51 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos consecutives a un
procediment

   T81.510 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una intervenció quirúrgica

   T81.511 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una infusió o transfusió

   T81.512 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una diàlisi renal

   T81.513 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una injecció o immunització

   T81.514 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una exploració endoscòpica

   T81.515 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a un cateterisme cardíac

   T81.516 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una aspiració, punció i altres cateterismes

   T81.517 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a una retirada de catèter o tamponament

   T81.518 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a un altre procediment

   T81.519 Adherències per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a un procediment no especificat

  T81.52 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos consecutiva a un
procediment

   T81.520 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una intervenció quirúrgica
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   T81.521 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una infusió o transfusió

   T81.522 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una diàlisi renal

   T81.523 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una injecció o immunització

   T81.524 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una exploració endoscòpica

   T81.525 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un cateterisme cardíac

   T81.526 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una aspiració, punció i altres cateterismes

   T81.527 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una retirada de catèter o tamponament

   T81.528 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un altre procediment

   T81.529 Obstrucció per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un procediment no especificat

  T81.53 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos consecutiva a un
procediment

   T81.530 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una intervenció quirúrgica

   T81.531 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una infusió o transfusió

   T81.532 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una diàlisi renal

   T81.533 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una injecció o immunització

   T81.534 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una exploració endoscòpica

   T81.535 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un cateterisme cardíac

   T81.536 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una aspiració, punció i altres cateterismes

   T81.537 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a una retirada de catèter o tamponament

   T81.538 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un altre procediment

   T81.539 Perforació per cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutiva a un procediment no especificat

  T81.59 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins el cos
consecutives a un procediment

   
Exclou 2: obstrucció o perforació causades per dispositius protètics, implants i

empelts deixats intencionadament en l'organisme (T82.0-T82.5, T83.0-
T83.4, T83.7, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

   T81.590 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una intervenció quirúrgica

   T81.591 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una infusió o transfusió

   T81.592 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una diàlisi renal

   T81.593 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una injecció o immunització

   T81.594 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una exploració endoscòpica

   T81.595 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a un cateterisme cardíac

   T81.596 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una aspiració, punció i altres cateterismes
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   T81.597 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a una retirada de catèter o tamponament

   T81.598 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a un altre procediment

   T81.599 Altres tipus de complicació de cos estrany deixat accidentalment dins
el cos consecutives a un procediment no especificat

 T81.6 Reacció aguda a substància estranya deixada accidentalment durant un procediment

  Exclou 2: complicacions de cos estrany deixat accidentalment en cavitat de l'organisme o
ferida operatòria consecutives a un procediment (T81.5-)

  T81.60 Reacció aguda no especificada a substància estranya deixada accidentalment
durant un procediment

  T81.61 Peritonitis asèptica causada per substància estranya deixada accidentalment
durant un procediment

   Peritonitis per substàncies químiques

  T81.69 Altres tipus de reacció aguda a substància estranya deixada accidentalment durant
un procediment

 T81.7 Complicacions vasculars consecutives a un procediment no classificades a cap altre lloc

  Embòlia gasosa consecutiva a un procediment NCAL
Flebitis o tromboflebitis a conseqüència d'un procediment

  

Exclou 1: embòlia que complica l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar (O00-O07,
O08.2)
embòlia que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O88.-)
embòlia traumàtica (T79.0)

  
Exclou 2: embòlia consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.0)

embòlia per dispositius protètics, implants i empelts (T82.8-, T83.81, T84.8-,
T85.81-)

  T81.71 Complicació arterial consecutiva a un procediment no classificada a cap altre lloc

   T81.710 Complicació d'artèria mesentèrica consecutiva a un procediment no
classificada a cap altre lloc

   T81.711 Complicació d'artèria renal consecutiva a un procediment no
classificada a cap altre lloc

   T81.718 Complicació d'altres artèries consecutiva a un procediment no
classificada a cap altre lloc

   T81.719 Complicació d'artèria no especificada consecutiva a un procediment
no classificada a cap altre lloc

  T81.72 Complicació venosa consecutiva a un procediment no classificada a cap altre lloc
 T81.8 Altres complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc

  Exclou 2: hiperpirèxia maligna causada per anestèsia (T88.3)
hipotèrmia consecutiva a anestèsia (T88.51)

  T81.81 Complicació de teràpia per inhalació
  T81.82 Emfisema (subcutani) a conseqüència d'un procediment
  T81.83 Fístula persistent postprocedimental
  T81.89 Altres complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la complicació, com ara:
delirium postprocedimental (F05)

 T81.9 Complicació no especificada de procediment
T82 Complicació de dispositius protètics, implants i empelts cardiovasculars
 Exclou 2: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T82

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T82.0 Complicació mecànica de pròtesi valvular cardíaca
  Complicació mecànica de vàlvula cardíaca artificial
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  Exclou 1: complicació mecànica d'empelt biològic de vàlvula cardíaca (T82.22-)
  T82.01 Avaria (mecànica) de pròtesi valvular cardíaca
  T82.02 Desplaçament de pròtesi valvular cardíaca
   Malposició de pròtesi valvular cardíaca
  T82.03 Fuita de pròtesi valvular cardíaca
  T82.09 Altres complicacions mecàniques de pròtesi valvular cardíaca

   
Obstrucció (mecànica) de pròtesi valvular cardíaca
Perforació de pròtesi valvular cardíaca
Protrusió de pròtesi valvular cardíaca

 T82.1 Complicació mecànica de dispositiu elèctric cardíac
  T82.11 Avaria (mecànica) de dispositiu elèctric cardíac
   T82.110 Avaria (mecànica) d'elèctrode cardíac
   T82.111 Avaria (mecànica) de generador d'impulsos cardíacs (pila)
   T82.118 Avaria (mecànica) d'altres dispositius elèctrics cardíacs
   T82.119 Avaria (mecànica) de dispositiu elèctric cardíac no especificat
  T82.12 Desplaçament de dispositiu elèctric cardíac
   Malposició de dispositiu elèctric cardíac
   T82.120 Desplaçament d'elèctrode cardíac
   T82.121 Desplaçament de generador d'impulsos cardíacs (pila)
   T82.128 Desplaçament d'altres dispositius elèctrics cardíacs
   T82.129 Desplaçament de dispositiu elèctric cardíac no especificat
  T82.19 Altres complicacions mecàniques de dispositiu elèctric cardíac

   

Fuita de dispositiu elèctric cardíac
Obstrucció de dispositiu elèctric cardíac
Perforació de dispositiu elèctric cardíac
Protrusió de dispositiu elèctric cardíac

   T82.190 Altres complicacions mecàniques d'elèctrode cardíac

   T82.191 Altres complicacions mecàniques de generador d'impulsos cardíacs
(pila)

   T82.198 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius elèctrics cardíacs
   T82.199 Altres complicacions mecàniques de dispositiu cardíac no especificat

 T82.2 Complicació mecànica d'empelt de derivació d'artèria coronària i d'empelt biològic de vàlvula
cardíaca

  Exclou 1: complicació mecànica de pròtesi valvular cardíaca artificial (T82.0-)
  T82.21 Complicació mecànica d'empelt de derivació d'artèria coronària
   T82.211 Avaria (mecànica) d'empelt de derivació d'artèria coronària
   T82.212 Desplaçament d'empelt de derivació d'artèria coronària
    Malposició d'empelt de derivació d'artèria coronària
   T82.213 Fuita d'empelt de derivació d'artèria coronària

   T82.218 Altres complicacions mecàniques d'empelt de derivació d'artèria
coronària

    
Obstrucció mecànica d'empelt de derivació d'artèria coronària
Perforació d'empelt de derivació d'artèria coronària
Protrusió d'empelt de derivació d'artèria coronària

  T82.22 Complicació mecànica d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
   T82.221 Avaria (mecànica) d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
   T82.222 Desplaçament d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
    Malposició d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
   T82.223 Fuita d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
   T82.228 Altres complicacions mecàniques d'empelt biològic de vàlvula cardíaca

    
Obstrucció d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
Perforació d'empelt biològic de vàlvula cardíaca
Protrusió d'empelt biològic de vàlvula cardíaca

 T82.3 Complicació mecànica d'altres empelts vasculars
  T82.31 Avaria (mecànica) d'altres empelts vasculars
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   T82.311 Avaria (mecànica) d'empelt (derivació) d'artèria caròtide
   T82.312 Avaria (mecànica) d'empelt (derivació) d'artèria femoral
   T82.318 Avaria (mecànica) d'altres empelts vasculars
   T82.319 Avaria (mecànica) d'empelts vasculars no especificats
  T82.32 Desplaçament d'altres empelts vasculars
   Malposició d'altres empelts vasculars
   T82.320 Desplaçament d'empelt (substitució) aòrtic (bifurcació)
   T82.321 Desplaçament d'empelt (derivació) d'artèria caròtide
   T82.322 Desplaçament d'empelt (derivació) d'artèria femoral
   T82.328 Desplaçament d'altres empelts vasculars
   T82.329 Desplaçament d'empelts vasculars no especificats
  T82.33 Fuita d'altres empelts vasculars
   T82.330 Fuita d'empelt (substitució) aòrtic (bifurcació)
   T82.331 Fuita d'empelt (derivació) d'artèria caròtide
   T82.332 Fuita d'empelt (derivació) d'artèria femoral
   T82.338 Fuita d'altres empelts vasculars
   T82.339 Fuita d'empelt vascular no especificat
  T82.39 Altres complicacions mecàniques d'altres empelts vasculars

   
Obstrucció (mecànica) d'altres empelts vasculars
Perforació d'altres empelts vasculars
Protrusió d'altres empelts vasculars

   T82.390 Altres complicacions mecàniques d'empelt (substitució) aòrtic
(bifurcació)

   T82.391 Altres complicacions mecàniques d'empelt (derivació) d'artèria caròtide
   T82.392 Altres complicacions mecàniques d'empelt (derivació) d'artèria femoral
   T82.398 Altres complicacions mecàniques d'altres empelts vasculars
   T82.399 Altres complicacions mecàniques d'empelts vasculars no especificats
 T82.4 Complicació mecànica de catèter de diàlisi vascular
  Complicació mecànica de catèter d'hemodiàlisi

  Exclou 1: complicació mecànica de catèter de diàlisi intraperitoneal (T85.62)
  T82.41 Avaria (mecànica) de catèter de diàlisi vascular
  T82.42 Desplaçament de catèter de diàlisi vascular
   Malposició de catèter de diàlisi vascular
  T82.43 Fuita de catèter de diàlisi vascular
  T82.49 Altres complicacions de catèter de diàlisi vascular

   
Obstrucció (mecànica) de catèter de diàlisi vascular
Perforació de catèter de diàlisi vascular
Protrusió de catèter de diàlisi vascular

 T82.5 Complicació mecànica d'altres dispositius i implants cardiovasculars
  Exclou 2: complicació mecànica de catèter d'infusió epidural i subdural (T85.61)
  T82.51 Avaria (mecànica) d'altres dispositius i implants cardiovasculars
   T82.510 Avaria (mecànica) de fístula arteriovenosa creada quirúrgicament
   T82.511 Avaria (mecànica) de derivació arteriovenosa creada quirúrgicament
   T82.512 Avaria (mecànica) de cor artificial
   T82.513 Avaria (mecànica) de baló (contrapulsació)
   T82.514 Avaria (mecànica) de catèter d'infusió
   T82.515 Avaria (mecànica) de dispositiu en paraigua
   T82.518 Avaria (mecànica) d'altres dispositius i implants cardiovasculars

   T82.519 Avaria (mecànica) de dispositius i implants cardiovasculars no
especificats

  T82.52 Desplaçament d'altres dispositius i implants cardiovasculars
   Malposició d'altres dispositius i implants cardiovasculars
   T82.520 Desplaçament de fístula arteriovenosa creada quirúrgicament
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   T82.522 Desplaçament de cor artificial
   T82.523 Desplaçament de baló (contrapulsació)
   T82.524 Desplaçament de catèter d'infusió
   T82.525 Desplaçament de dispositiu en paraigua
   T82.528 Desplaçament d'altres dispositius i implants cardiovasculars

   T82.529 Desplaçament de dispositius i implants cardiovasculars no
especificats

  T82.53 Fuita d'altres dispositius i implants cardiovasculars
   T82.530 Fuita de fístula arteriovenosa creada quirúrgicament
   T82.531 Fuita de derivació arteriovenosa creada quirúrgicament
   T82.532 Fuita de cor artificial
   T82.533 Fuita de baló (contrapulsació)
   T82.534 Fuita de catèter d'infusió
   T82.535 Fuita de dispositiu en paraigua
   T82.538 Fuita d'altres dispositius i implants cardiovasculars
   T82.539 Fuita de dispositius i implants cardiovasculars no especificats
  T82.59 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius i implants cardiovasculars

   
Obstrucció (mecànica) d'altres dispositius i implants cardiovasculars
Perforació d'altres dispositius i implants cardiovasculars
Protrusió d'altres dispositius i implants cardiovasculars

   T82.590 Altres complicacions mecàniques de fístula arteriovenosa creada
quirúrgicament

   T82.591 Altres complicacions mecàniques de derivació arteriovenosa creada
quirúrgicament

   T82.592 Altres complicacions mecàniques de cor artificial
   T82.593 Altres complicacions mecàniques de baló (contrapulsació)
   T82.594 Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió
   T82.595 Altres complicacions mecàniques de dispositiu en paraigua

   T82.598 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius i implants
cardiovasculars

   T82.599 Altres complicacions mecàniques de dispositius i implants
cardiovasculars no especificats

 T82.6 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi valvular cardíaca

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

 T82.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius, implants i empelts cardiovasculars

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

 T82.8 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts cardiovasculars
  T82.81 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs i vasculars
   T82.817 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.818 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts vasculars
  T82.82 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs i vasculars
   T82.827 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.828 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts vasculars
  T82.83 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs i vasculars
   T82.837 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.838 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts vasculars
  T82.84 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs i vasculars
   T82.847 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.848 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts vasculars
  T82.85 Estenosi per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs i vasculars
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   T82.855 Estenosi de stent d'artèria coronària

    Estenosi (reestenosi) de stent d'artèria coronària
Reestenosi de stent d'artèria coronària

   T82.856 Estenosi de stent vascular perifèric

    Estenosi (reestenosi) de stent vascular perifèric
Reestenosi de stent vascular perifèric

   T82.857 Estenosi d'altres dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.858 Estenosi d'altres dispositius protètics, implants i empelts vasculars
  T82.86 Trombosi de dispositius protètics, implants i empelts cardiovasculars
   T82.867 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts cardíacs
   T82.868 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts vasculars

  T82.89 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts
cardiovasculars

   T82.897 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i
empelts cardíacs

   T82.898 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i
empelts vasculars

 T82.9 Complicació no especificada de dispositiu protètic, implant i empelt cardiovasculars
T83 Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
 Exclou 2: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T83

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T83.0 Complicació mecànica de catèter urinari
  Exclou 2: complicacions d'estoma de tracte urinari (N99.5-)
  T83.01 Avaria (mecànica) de catèter urinari
   T83.010 Avaria (mecànica) de catèter de cistostomia
   T83.011 Avaria (mecànica) de catèter uretral permanent
   T83.012 Avaria (mecànica) de catèter de nefrostomia
   T83.018 Avaria (mecànica) d'altres catèters urinaris

    
Avaria (mecànica) de catèter de Hopkins
Avaria (mecànica) de catèter d'urostomia
Avaria (mecànica) de catèter d'ileostomia

  T83.02 Desplaçament de catèter urinari
   Malposició de catèter urinari
   T83.020 Desplaçament de catèter de cistostomia
   T83.021 Desplaçament de catèter uretral permanent
   T83.022 Desplaçament de catèter de nefrostomia
   T83.028 Desplaçament d'altres catèters urinaris

    
Desplaçament de catèter de Hopkins
Desplaçament de catèter d'urostomia
Desplaçament de catèter d'ileostomia

  T83.03 Fuita de catèter urinari
   T83.030 Fuita de catèter de cistostomia
   T83.031 Fuita de catèter uretral permanent
   T83.032 Fuita de catèter de nefrostomia
   T83.038 Fuita d'altres catèters urinaris

    
Fuita de catèter de Hopkins
Fuita de catèter d'urostomia
Fuita de catèter d'ileostomia

  T83.09 Altres complicacions mecàniques de catèter urinari

   
Obstrucció (mecànica) de catèter urinari
Perforació de catèter urinari
Protrusió de catèter urinari
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   T83.090 Altres complicacions mecàniques de catèter de cistostomia
   T83.091 Altres complicacions mecàniques de catèter uretral permanent
   T83.092 Altres complicacions mecàniques de catèter de nefrostomia
   T83.098 Altres complicacions mecàniques d'altres catèters urinaris

    
Altres complicacions mecàniques de catèter de Hopkins
Altres complicacions mecàniques de catèter d'urostomia
Altres complicacions mecàniques de catèter d'ileostomia

 T83.1 Complicació mecànica d'altres dispositius i implants urinaris
  T83.11 Avaria (mecànica) d'altres dispositius i implants urinaris
   T83.110 Avaria (mecànica) d'estimulador elèctric urinari

    

Exclou 2: avaria (mecànica) de neuroestimulador sacre elèctric
implantat generador o receptor d'impulsos (T85.113)
avaria (mecànica) d'elèctrode (derivació) de
neuroestimulador de nervi sacre (T85.111)

   T83.111 Avaria (mecànica) d'esfínter urinari implantat
   T83.112 Avaria (mecànica) de stent ureteral permanent
   T83.113 Avaria (mecànica) d'altres stents urinaris

    Avaria (mecànica) de stent de conducte ileal
Avaria (mecànica) de stent nefroureteral

   T83.118 Avaria (mecànica) d'altres dispositius i implants urinaris
  T83.12 Desplaçament d'altres dispositius i implants urinaris
   Malposició d'altres dispositius i implants urinaris
   T83.120 Desplaçament d'estimulador elèctric urinari

    

Exclou 2: desplaçament de neuroestimulador sacre elèctric
implantat generador o receptor d'impulsos (T85.123)
desplaçament d'elèctrode (derivació) de
neuroestimulador de nervi sacre (T85.121)

   T83.121 Desplaçament d'esfínter urinari implantat
   T83.122 Desplaçament de stent ureteral permanent
   T83.123 Desplaçament d'altres stents urinaris

    Desplaçament de stent de conducte ileal
Desplaçament de stent nefroureteral

   T83.128 Desplaçament d'altres dispositius i implants urinaris
  T83.19 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius i implants urinaris

   

Fuita d'altres dispositius i implants urinaris
Obstrucció (mecànica) d'altres dispositius i implants urinaris
Perforació d'altres dispositius i implants urinaris
Protrusió d'altres dispositius i implants urinaris

   T83.190 Altres complicacions mecàniques d'estimulador elèctric urinari

    

Exclou 2: altres complicacions mecàniques de neuroestimulador
sacre elèctric implantat generador o receptor d'impulsos
(T85.193)
altres complicacions mecàniques d'elèctrode (derivació)
de neuroestimulador de nervi sacre (T85.191)

   T83.191 Altres complicacions mecàniques d'esfínter urinari implantat
   T83.192 Altres complicacions mecàniques de stent ureteral permanent
   T83.193 Altres complicacions mecàniques d'altres stents urinaris

    Altres complicacions mecàniques de stent de conducte ileal
Altres complicacions mecàniques de stent nefroureteral

   T83.198 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius i implants
urinaris

 T83.2 Complicació mecànica d'empelt d'òrgan urinari
  T83.21 Avaria (mecànica) d'empelt d'òrgan urinari
  T83.22 Desplaçament d'empelt d'òrgan urinari
   Malposició d'empelt d'òrgan urinari
  T83.23 Fuita d'empelt d'òrgan urinari
  T83.24 Erosió d'empelt d'òrgan urinari
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  T83.25 Exposició d'empelt d'òrgan urinari
  T83.29 Altres complicacions mecàniques d'empelt d'òrgan urinari

   
Obstrucció (mecànica) d'empelt d'òrgan urinari
Perforació d'empelt d'òrgan urinari
Protrusió d'empelt d'òrgan urinari

 T83.3 Complicació mecànica de dispositiu contraceptiu intrauterí
  T83.31 Avaria (mecànica) de dispositiu contraceptiu intrauterí
  T83.32 Desplaçament de dispositiu contraceptiu intrauterí

   Filament del dispositiu contraceptiu intrauterí absent
Malposició de dispositiu contraceptiu intrauterí

  T83.39 Altres complicacions mecàniques de dispositiu contraceptiu intrauterí

   

Fuita de dispositiu contraceptiu intrauterí
Obstrucció (mecànica) de dispositiu contraceptiu intrauterí
Perforació de dispositiu contraceptiu intrauterí
Protrusió de dispositiu contraceptiu intrauterí

 T83.4 Complicació mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
  T83.41 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
   T83.410 Avaria (mecànica) de pròtesi peniana implantada

    
Avaria (mecànica) de bomba de pròtesi peniana
Avaria (mecànica) de reservori de pròtesi peniana
Avaria (mecànica) de cilindre de pròtesi peniana

   T83.411 Avaria (mecànica) de pròtesi testicular implantada

   T83.418 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts de
tracte genital

  T83.42 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
   Malposició d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
   T83.420 Desplaçament de pròtesi peniana implantada

    
Desplaçament de bomba de pròtesi peniana
Desplaçament de reservori de pròtesi peniana
Desplaçament de cilindre de pròtesi peniana

   T83.421 Desplaçament de pròtesi testicular implantada

   T83.428 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts de
tracte genital

  T83.49 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics, implants i empelts
de tracte genital

   

Fuita d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
Obstrucció mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
Perforació d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital
Protrusió d'altres dispositius protètics, implants i empelts de tracte genital

   T83.490 Altres complicacions mecàniques de pròtesi peniana implantada

    
Altres complicacions mecàniques de bomba de pròtesi peniana
Altres complicacions mecàniques de reservori de pròtesi peniana
Altres complicacions mecàniques de cilindre de pròtesi peniana

   T83.491 Altres complicacions mecàniques de pròtesi testicular implantada

   T83.498 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics,
implants i empelts de tracte genital

 T83.5 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu protètic, implant i empelt a l'aparell urinari

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

  T83.51 Infecció i reacció inflamatòria per catèter urinari
   Exclou 2: complicacions d'estoma de tracte urinari (N99.5-)
   T83.510 Infecció i reacció inflamatòria per catèter de cistostomia
   T83.511 Infecció i reacció inflamatòria per catèter uretral permanent
   T83.512 Infecció i reacció inflamatòria per catèter de nefrostomia
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   T83.518 Infecció i reacció inflamatòria per altres catèters urinaris

    
Infecció i reacció inflamatòria per catèter de Hopkins
Infecció i reacció inflamatòria per catèter d'urostomia
Infecció i reacció inflamatòria per catèter d'ileostomia

  T83.59 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu protètic, implant i empelt a l'aparell
urinari

   T83.590 Infecció i reacció inflamatòria per sistema de neuroestimulació urinari
implantat

    

Exclou 2: infecció i reacció inflamatòria per elèctrode (derivació) de
neuroestimulador de nervi sacre (T85.732)
infecció i reacció inflamatòria per neuroestimulador de
nervi sacre generador o receptor d'impulsos (T85.734)

   T83.591 Infecció i reacció inflamatòria per esfínter urinari implantat
   T83.592 Infecció i reacció inflamatòria per stent ureteral permanent
   T83.593 Infecció i reacció inflamatòria per altres stents urinaris

    Infecció i reacció inflamatòria per stent nefroureteral
Infecció i reacció inflamatòria per stents de conducte ileal

   T83.598 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius protètics, implants i
empelts a l'aparell urinari

 T83.6 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu protètic, implant i empelt al tracte genital

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

  T83.61 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi peniana implantada

   
Infecció i reacció inflamatòria per bomba de pròtesi peniana
Infecció i reacció inflamatòria per reservori de pròtesi peniana
Infecció i reacció inflamatòria per cilindre de pròtesi peniana

  T83.62 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi testicular implantada

  T83.69 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius protètics, implants i empelts al
tracte genital

 T83.7 Complicacions per malla i altres materials protètics implantats
  T83.71 Erosió de malla i altres materials protètics implantats a òrgans o teixits circumdants
   T83.711 Erosió de malla vaginal implantada a òrgans o teixits circumdants
    Erosió de malla vaginal implantada dins músculs del sòl pelvià
   T83.712 Erosió de malla uretral implantada a òrgans o teixits circumdants

    
Erosió de cingla uretral femenina implantada
Erosió de malla uretral implantada dins músculs del sòl pelvià
Erosió de cingla uretral masculina implantada

   T83.713 Erosió d'agent d'ompliment uretral implantat a òrgans o teixits
circumdants

   T83.714 Erosió d'agent d'ompliment ureteral implantat a òrgans o teixits
circumdants

   T83.718 Erosió d'altres malles implantades a òrgans o teixits

   T83.719 Erosió d'altres materials protètics implantats a òrgans o teixits
circumdants

  T83.72 Exposició de malla i altres materials protètics implantats dins òrgans o teixits
circumdants

   Extrusió de malla implantada
   T83.721 Exposició de malla vaginal implantada dins la vagina
    Exposició de malla vaginal implantada a través de la paret vaginal
   T83.722 Exposició de malla uretral implantada dins la uretra

    
Exposició de cingla uretral femenina implantada
Exposició de malla uretral implantada a través de la paret uretral
Exposició de cingla uretral masculina implantada

   T83.723 Exposició d'agent d'ompliment uretral implantat dins la uretra
   T83.724 Exposició d'agent d'ompliment ureteral implantat dins l'urèter
   T83.728 Exposició d'altres malles implantades dins òrgans o teixits
   T83.729 Exposició d'altres materials protètics implantats dins òrgans o teixits
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  T83.79 Altres complicacions especificades causades per altres materials protètics
genitourinaris

 T83.8 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.81 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.82 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.83 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.84 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.85 Estenosi per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris
  T83.86 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts genitourinaris

  T83.89 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts
genitourinaris

 T83.9 Complicació no especificada de dispositiu protètic, implant i empelt genitourinaris
T84 Complicacions de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns

 Exclou 2: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)
fractura òssia consecutiva a inserció d'implant ortopèdic, pròtesi articular o placa òssia (M96.6)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T84

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T84.0 Complicació mecànica de pròtesi articular interna
  T84.01 Pròtesi articular interna trencada

   Ruptura (fractura) de pròtesi articular
Implant de la pròtesi articular trencat

   Exclou 1: fractura de la pròtesi articular periprotètica (M97.-)
   T84.010 Pròtesi interna trencada, maluc dret
   T84.011 Pròtesi interna trencada, maluc esquerre
   T84.012 Pròtesi interna trencada, genoll dret
   T84.013 Pròtesi interna trencada, genoll esquerre
   T84.018 Pròtesi articular interna trencada, altres localitzacions

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.019 Pròtesi articular interna trencada, localització no especificada
  T84.02 Luxació de pròtesi articular interna

   Inestabilitat de pròtesi articular interna
Subluxació de pròtesi articular interna

   T84.020 Luxació de pròtesi interna, maluc dret
   T84.021 Luxació de pròtesi interna, maluc esquerre
   T84.022 Inestabilitat de pròtesi interna, genoll dret
   T84.023 Inestabilitat de pròtesi interna, genoll esquerre
   T84.028 Luxació d'altres pròtesis articulars internes

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.029 Luxació de pròtesi articular interna, no especificada
  T84.03 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna
   Afluixament asèptic de pròtesi articular
   T84.030 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna, maluc dret
   T84.031 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna, maluc esquerre
   T84.032 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna, genoll dret
   T84.033 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna, genoll esquerre
   T84.038 Afluixament mecànic d'altres pròtesis d'articulació internes
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.039 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació interna, no especificada
  T84.05 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el defecte ossi major, si escau (M89.7-)

   T84.050 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna, maluc dret
   T84.051 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna, maluc esquerre
   T84.052 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna, genoll dret
   T84.053 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna, genoll esquerre
   T84.058 Osteòlisi periprotètica d'altres pròtesis d'articulació internes

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.059 Osteòlisi periprotètica de pròtesi d'articulació interna, no especificada
  T84.06 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació interna

   T84.060 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació interna,
maluc dret

   T84.061 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació interna,
maluc esquerre

   T84.062 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació interna,
genoll dret

   T84.063 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació interna,
genoll esquerre

   T84.068 Desgast de la superfície de contacte d'altres pròtesis d'articulació
internes

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.069 Desgast de la superfície de contacte de pròtesi d'articulació interna, no
especificada

  T84.09 Altres complicacions mecàniques de pròtesi articular interna
   Fallida en l'implant de la pròtesi articular NE
   T84.090 Altres complicacions mecàniques de pròtesi interna, maluc dret
   T84.091 Altres complicacions mecàniques de pròtesi interna, maluc esquerre
   T84.092 Altres complicacions mecàniques de pròtesi interna, genoll dret
   T84.093 Altres complicacions mecàniques de pròtesi interna, genoll esquerre
   T84.098 Altres complicacions mecàniques d'altres pròtesis articulars internes

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

   T84.099 Altres complicacions mecàniques de pròtesi articular interna, no
especificada

 T84.1 Complicació mecànica de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats

  

Exclou 2: complicació mecànica de dispositiu de fixació interna dels ossos de les mans
(T84.2-)
complicació mecànica de dispositiu de fixació interna dels ossos dels dits de la mà
(T84.2-)
complicació mecànica de dispositiu de fixació interna dels ossos dels dits dels peus
(T84.2-)
complicació mecànica de dispositiu de fixació interna dels ossos dels peus (T84.2-)

  T84.11 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats
   T84.110 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, húmer dret
   T84.111 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, húmer esquerre
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   T84.112 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, os de l'avantbraç
dret

   T84.113 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, os de l'avantbraç
esquerre

   T84.114 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, fèmur dret
   T84.115 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, fèmur esquerre
   T84.116 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, os de la cama dreta

   T84.117 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, os de la cama
esquerra

   T84.119 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, os d'extremitat no
especificat

  T84.12 Desplaçament de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats
   Malposició de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats
   T84.120 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, húmer dret
   T84.121 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, húmer esquerre
   T84.122 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, os de l'avantbraç dret

   T84.123 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, os de l'avantbraç
esquerre

   T84.124 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, fèmur dret
   T84.125 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, fèmur esquerre
   T84.126 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, os de la cama dreta
   T84.127 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, os de la cama esquerra

   T84.129 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, os d'extremitat no
especificat

  T84.19 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna dels ossos de les
extremitats

   
Obstrucció (mecànica) de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats
Perforació de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats
Protrusió de dispositiu de fixació interna dels ossos de les extremitats

   T84.190 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
húmer dret

   T84.191 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
húmer esquerre

   T84.192 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna, os
de l'avantbraç dret

   T84.193 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna, os
de l'avantbraç esquerre

   T84.194 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
fèmur dret

   T84.195 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
fèmur esquerre

   T84.196 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna, os
de la cama dreta

   T84.197 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna, os
de la cama esquerra

   T84.199 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna, os
d'extremitat no especificat

 T84.2 Complicació mecànica de dispositiu de fixació interna d'altres ossos
  T84.21 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna d'altres ossos

   T84.210 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, ossos de la mà i dits
de la mà

   T84.213 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, ossos del peu i dits
del peu

   T84.216 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, vèrtebres
   T84.218 Avaria (mecànica) de dispositiu de fixació interna, altres ossos
  T84.22 Desplaçament de dispositiu de fixació interna d'altres ossos
   Malposició de dispositiu de fixació interna d'altres ossos
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   T84.220 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, ossos de la mà i dits de
la mà

   T84.223 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, ossos del peu i dits del
peu

   T84.226 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, vèrtebres
   T84.228 Desplaçament de dispositiu de fixació interna, altres ossos
  T84.29 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna d'altres ossos

   
Obstrucció (mecànica) de dispositiu de fixació interna d'altres ossos
Perforació de dispositiu de fixació interna d'altres ossos
Protrusió de dispositiu de fixació interna d'altres ossos

   T84.290 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
ossos de la mà i dits de la mà

   T84.293 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
ossos del peu i dits del peu

   T84.296 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
vèrtebres

   T84.298 Altres complicacions mecàniques de dispositiu de fixació interna,
altres ossos

 T84.3 Complicació mecànica d'altres dispositius, implants i empelts ossis
  Exclou 2: altres complicacions d'empelt ossi (T86.83-)
  T84.31 Avaria (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ossis
   T84.310 Avaria (mecànica) d'estimulador ossi elèctric
   T84.318 Avaria (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ossis
  T84.32 Desplaçament d'altres dispositius, implants i empelts ossis
   Malposició d'altres dispositius, implants i empelts ossis
   T84.320 Desplaçament d'estimulador ossi elèctric
   T84.328 Desplaçament d'altres dispositius, implants i empelts ossis
  T84.39 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius, implants i empelts ossis

   
Obstrucció (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ossis
Perforació d'altres dispositius, implants i empelts ossis
Protrusió d'altres dispositius, implants i empelts ossis

   T84.390 Altres complicacions mecàniques d'estimulador ossi elèctric

   T84.398 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius, implants i
empelts ossis

 T84.4 Complicació mecànica d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.41 Avaria (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
   T84.410 Avaria (mecànica) d'empelt de múscul o tendó

   T84.418 Avaria (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics
interns

  T84.42 Desplaçament d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
   Malposició d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
   T84.420 Desplaçament d'empelt de múscul o tendó

   T84.428 Desplaçament d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics
interns

  T84.49 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius, implants i empelts
ortopèdics interns

   

Complicació mecànica d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns NE
Obstrucció (mecànica) d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
Perforació d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns
Protrusió d'altres dispositius, implants i empelts ortopèdics interns

   T84.490 Altres complicacions mecàniques d'empelt de múscul o tendó

   T84.498 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius, implants i
empelts ortopèdics interns

 T84.5 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi articular interna

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció
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  T84.50 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi articular interna, no especificada
  T84.51 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi interna, maluc dret
  T84.52 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi interna, maluc esquerre
  T84.53 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi interna, genoll dret
  T84.54 Infecció i reacció inflamatòria per pròtesi interna, genoll esquerre
  T84.59 Infecció i reacció inflamatòria per altres pròtesis articulars internes
 T84.6 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

  T84.60 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, localització no
especificada

  T84.61 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna de braç

   T84.610 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, húmer
dret

   T84.611 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, húmer
esquerre

   T84.612 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, radi dret

   T84.613 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, radi
esquerre

   T84.614 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, cúbit
dret

   T84.615 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, cúbit
esquerre

   T84.619 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, os del
braç no especificat

  T84.62 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna de cama

   T84.620 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, fèmur
dret

   T84.621 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, fèmur
esquerre

   T84.622 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, tíbia
dreta

   T84.623 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, tíbia
esquerra

   T84.624 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, peroné
dret

   T84.625 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, peroné
esquerre

   T84.629 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna, os de la
cama no especificat

  T84.63 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna de columna vertebral
  T84.69 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna d'altres localitzacions

 T84.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics
interns

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

 T84.8 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics
interns

  T84.81 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.82 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.83 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.84 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.85 Estenosi per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
  T84.86 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts ortopèdics interns
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  T84.89 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts
ortopèdics interns

 T84.9 Complicació no especificada de dispositiu protètic, implant i empelt ortopèdics interns
T85 Complicacions d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns
 Exclou 2: fallida i rebuig d'òrgans i teixits trasplantats (T86.-)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T85

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T85.0 Complicació mecànica de derivació ventricular intracranial (comunicant)
  T85.01 Avaria (mecànica) de derivació ventricular intracranial (comunicant)
  T85.02 Desplaçament de derivació ventricular intracranial (comunicant)
   Malposició de derivació ventricular intracranial (comunicant)
  T85.03 Fuita de derivació ventricular intracranial (comunicant)
  T85.09 Altres complicacions mecàniques de derivació ventricular intracranial (comunicant)

   
Obstrucció (mecànica) de derivació ventricular intracranial (comunicant)
Perforació de derivació ventricular intracranial (comunicant)
Protrusió de derivació ventricular intracranial (comunicant)

 T85.1 Complicació mecànica d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós
  T85.11 Avaria (mecànica) d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós

   T85.110 Avaria (mecànica) de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de cervell

   T85.111 Avaria (mecànica) de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de nervi perifèric

    

Avaria d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador de nervi sacre
Avaria d'elèctrode (derivació) de neuroestimuladors de nervi vague
Avaria d'elèctrode (derivació) de neuroestimuladors de nervi cranial
Avaria d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador gàstric

   T85.112 Avaria (mecànica) de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de medul·la espinal

   T85.113 Avaria (mecànica) de neuroestimulador elèctric implantat, generador

    

Avaria (mecànica) de generador de neuroestimulador elèctric implantat
cerebral, perifèric, gàstric i medul·lar
Avaria (mecànica) de neuroestimulador sacre elèctric implantat generador o
receptor d'impulsos

   T85.118 Avaria (mecànica) d'altres estimuladors elèctrics implantats en el
sistema nerviós

  T85.12 Desplaçament d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós
   Malposició d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós

   T85.120 Desplaçament de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de cervell

   T85.121 Desplaçament de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de nervi perifèric

    

Desplaçament d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador de nervi sacre
Desplaçament d'elèctrode (derivació) de neuroestimuladors de nervi vague
Desplaçament d'elèctrode (derivació) de neuroestimuladors de nervi cranial
Desplaçament d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador gàstric

   T85.122 Desplaçament de neuroestimulador elèctric implantat d'elèctrode
(derivació) de medul·la espinal

   T85.123 Desplaçament de neuroestimulador elèctric implantat, generador

    

Desplaçament de generador de neuroestimulador elèctric implantat cerebral,
perifèric, gàstric i medul·lar
Desplaçament de neuroestimulador sacre elèctric implantat generador o
receptor d'impulsos

   T85.128 Desplaçament d'altres estimuladors elèctrics implantats en el sistema
nerviós
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  T85.19 Altres complicacions mecàniques d'estimulador elèctric implantat en el sistema
nerviós

   

Fuita d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós
Obstrucció (mecànica) d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós
Perforació d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós
Protrusió d'estimulador elèctric implantat en el sistema nerviós

   T85.190 Altres complicacions mecàniques de neuroestimulador elèctric
implantat d'elèctrode (derivació) de cervell

   T85.191 Altres complicacions mecàniques de neuroestimulador elèctric
implantat d'elèctrode (derivació) de nervi perifèric

    

Altres complicacions mecàniques d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador
de nervi sacre
Altres complicacions mecàniques d'elèctrode (derivació) de
neuroestimuladors de nervi vague
Altres complicacions mecàniques d'elèctrode (derivació) de
neuroestimuladors de nervi cranial
Altres complicacions mecàniques d'elèctrode (derivació) de neuroestimulador
gàstric

   T85.192 Altres complicacions mecàniques de neuroestimulador elèctric
implantat d'elèctrode (derivació) de medul·la espinal

   T85.193 Altres complicacions mecàniques de neuroestimulador elèctric
implantat, generador

    

Altres complicacions mecàniques de generador de neuroestimulador elèctric
implantat cerebral, perifèric, gàstric i medul·lar
Altres complicacions mecàniques de neuroestimulador sacre elèctric
implantat generador o receptor d'impulsos

   T85.199 Altres complicacions mecàniques d'altres estimuladors elèctrics
implantats en el sistema nerviós

 T85.2 Complicació mecànica de lent intraocular
  T85.21 Avaria (mecànica) de lent intraocular
  T85.22 Desplaçament de lent intraocular
   Malposició de lent intraocular
  T85.29 Altres complicacions mecàniques de lent intraocular

   
Obstrucció (mecànica) de lent intraocular
Perforació de lent intraocular
Protrusió de lent intraocular

 T85.3 Complicació mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
  Exclou 2: altres complicacions d'empelt corneal (T86.84-)
  T85.31 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
   T85.310 Avaria (mecànica) d'òrbita protètica, ull dret
   T85.311 Avaria (mecànica) d'òrbita protètica, ull esquerre

   T85.318 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts
oculars

  T85.32 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
   Malposició d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
   T85.320 Desplaçament d'òrbita protètica, ull dret
   T85.321 Desplaçament d'òrbita protètica, ull esquerre
   T85.328 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars

  T85.39 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics, implants i empelts
oculars

   
Obstrucció (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
Perforació d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars
Protrusió d'altres dispositius protètics, implants i empelts oculars

   T85.390 Altres complicacions mecàniques d'òrbita protètica, ull dret
   T85.391 Altres complicacions mecàniques d'òrbita protètica, ull esquerre

   T85.398 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics,
implants i empelts oculars

 T85.4 Complicació mecànica de pròtesi i implant mamaris
  T85.41 Avaria (mecànica) de pròtesi i implant mamaris
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  T85.42 Desplaçament de pròtesi i implant mamaris
   Malposició de pròtesi i implant mamaris
  T85.43 Fuita de pròtesi i implant mamaris
  T85.44 Contractura capsular d'implant mamari
  T85.49 Altres complicacions mecàniques de pròtesi i implant mamaris

   
Obstrucció (mecànica) de pròtesi i implant mamaris
Perforació de pròtesi i implant mamaris
Protrusió de pròtesi i implant mamaris

 T85.5 Complicació mecànica de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
  T85.51 Avaria (mecànica) de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
   T85.510 Avaria (mecànica) de pròtesi de conducte biliar
   T85.511 Avaria (mecànica) de dispositiu antireflux esofàgic

   T85.518 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts
gastrointestinals

  T85.52 Desplaçament de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
   Malposició de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
   T85.520 Desplaçament de pròtesi de conducte biliar
   T85.521 Desplaçament de dispositiu antireflux esofàgic

   T85.528 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts
gastrointestinals

  T85.59 Altres complicacions mecàniques de dispositius protètics, implants i empelts
gastrointestinals

   
Obstrucció mecànica de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
Perforació de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals
Protrusió de dispositius protètics, implants i empelts gastrointestinals

   T85.590 Altres complicacions mecàniques de pròtesi de conducte biliar
   T85.591 Altres complicacions mecàniques de dispositiu antireflux esofàgic

   T85.598 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics,
implants i empelts gastrointestinals

 T85.6 Complicació mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns i externs
especificats

  T85.61 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns
especificats

   T85.610 Avaria (mecànica) de catèter d'infusió cranial o espinal

    

Avaria (mecànica) de catèter d'infusió epidural
Avaria (mecànica) de catèter d'infusió subdural
Avaria (mecànica) de catèter d'infusió subaracnoidal
Avaria (mecànica) de catèter d'infusió intratecal

   T85.611 Avaria (mecànica) de catèter de diàlisi intraperitoneal

    Exclou 1: complicació mecànica de catèter de diàlisi vascular
(T82.4-)

   T85.612 Avaria (mecànica) de sutures permanents

    Exclou 1: complicació mecànica de sutura (filferro) permanent
utilitzada en la reparació òssia (T84.1-T84.2)

   T85.613 Avaria (mecànica) d'empelt de pell artificial i al·lodermis
descel·lularitzada

    

Fallida d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada
Manca d'adhesió d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada
Mala incorporació d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada
Cisellament d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada

   T85.614 Avaria (mecànica) de bomba d'insulina

   T85.615 Avaria (mecànica) d'altres dispositius, implants o empelts del sistema
nerviós

    Avaria (mecànica) de bomba d'infusió intratecal

   T85.618 Avaria (mecànica) d'altres dispositius protètics, implants i empelts
interns especificats

  T85.62 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats
   Malposició d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats
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   T85.620 Desplaçament de catèter d'infusió cranial o espinal

    

Desplaçament de catèter d'infusió epidural
Desplaçament de catèter d'infusió subdural
Desplaçament de catèter d'infusió subaracnoidal
Desplaçament de catèter d'infusió intratecal

   T85.621 Desplaçament de catèter de diàlisi intraperitoneal

    Exclou 1: complicació mecànica de catèter de diàlisi vascular
(T82.4-)

   T85.622 Desplaçament de sutures permanents

    Exclou 1: complicació mecànica de sutura (filferro) permanent
utilitzada en la reparació òssia (T84.1-T84.2)

   T85.623 Desplaçament d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada
    Desplaçament d'empelt de pell artificial i al·lodermis descel·lularitzada
   T85.624 Desplaçament de bomba d'insulina

   T85.625 Desplaçament d'altres dispositius, implants o empelts del sistema
nerviós

    Desplaçament de bomba d'infusió intratecal

   T85.628 Desplaçament d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns
especificats

  T85.63 Fuita d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats
   T85.630 Fuita de catèter d'infusió cranial o espinal

    

Fuita de catèter d'infusió epidural
Fuita de catèter d'infusió subdural
Fuita de catèter d'infusió subaracnoidal
Fuita de catèter d'infusió intratecal

   T85.631 Fuita de catèter de diàlisi intraperitoneal

    Exclou 1: complicació mecànica de catèter de diàlisi vascular
(T82.4)

   T85.633 Fuita de bomba d'insulina
   T85.635 Fuita d'altres dispositius, implants o empelts del sistema nerviós
    Fuita de bomba d'infusió intratecal

   T85.638 Fuita d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns
especificats

  T85.69 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics, implants i empelts
interns especificats

   
Obstrucció mecànica d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats
Perforació d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats
Protrusió d'altres dispositius protètics, implants i empelts interns especificats

   T85.690 Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió cranial o espinal

    

Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió epidural
Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió subdural
Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió subaracnoidal
Altres complicacions mecàniques de catèter d'infusió intratecal

   T85.691 Altres complicacions mecàniques de catèter de diàlisi intraperitoneal

    Exclou 1: complicació mecànica de catèter de diàlisi vascular
(T82.4)

   T85.692 Altres complicacions mecàniques de sutures permanents

    Exclou 1: complicació mecànica de sutura (filferro) permanent
utilitzada en la reparació òssia (T84.1-T84.2)

   T85.693 Altres complicacions mecàniques d'empelt de pell artificial i al·lodermis
descel·lularitzada

   T85.694 Altres complicacions mecàniques de bomba d'insulina

   T85.695 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius, implants o
empelts del sistema nerviós

    Altres complicacions mecàniques de bomba d'infusió intratecal

   T85.698 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius protètics,
implants i empelts interns especificats

    Complicació mecànica de material quirúrgic no absorbible NE
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 T85.7 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció

  T85.71 Infecció i reacció inflamatòria per catèter de diàlisi peritoneal
  T85.72 Infecció i reacció inflamatòria per bomba d'insulina

  T85.73 Infecció i reacció inflamatòria per dispositius, implants o empelts del sistema
nerviós

   T85.730 Infecció i reacció inflamatòria per derivació ventricular intracranial
(comunicant)

   T85.731 Infecció i reacció inflamatòria per neuroestimulador elèctric implantat
d'elèctrode (derivació) de cervell

   T85.732 Infecció i reacció inflamatòria per neuroestimulador elèctric implantat
d'elèctrode (derivació) de nervi perifèric

    

Infecció i reacció inflamatòria per elèctrode (derivació) de neuroestimulador
de nervi sacre
Infecció i reacció inflamatòria per elèctrode (derivació) de neuroestimuladors
de nervi vague
Infecció i reacció inflamatòria per elèctrode (derivació) de neuroestimuladors
de nervi cranial
Infecció i reacció inflamatòria per elèctrode (derivació) de neuroestimulador
gàstric

   T85.733 Infecció i reacció inflamatòria per neuroestimulador elèctric implantat
d'elèctrode (derivació) de medul·la espinal

   T85.734 Infecció i reacció inflamatòria per neuroestimulador elèctric implantat,
generador

    Infecció de receptacle de generador
   T85.735 Infecció i reacció inflamatòria per catèter d'infusió cranial o espinal

    

Infecció i reacció inflamatòria per catèter d'infusió intratecal
Infecció i reacció inflamatòria per catèter subdural
Infecció i reacció inflamatòria per catèter subaracnoidal
Infecció i reacció inflamatòria per catèter epidural

   T85.738 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius, implants o empelts
del sistema nerviós

    Infecció i reacció inflamatòria per bomba d'infusió intratecal

  T85.79 Infecció i reacció inflamatòria per altres dispositius protètics, implants i empelts
interns

 T85.8 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts interns no
classificats a cap altre lloc

  T85.81 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a cap
altre lloc

   T85.810 Embòlia per dispositius protètics, implants i empelts del sistema
nerviós

   T85.818 Embòlia per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.82 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a cap
altre lloc

   T85.820 Fibrosi per dispositius protètics, implants i empelts del sistema nerviós
   T85.828 Fibrosi per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.83 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a
cap altre lloc

   T85.830 Hemorràgia per dispositius protètics, implants i empelts del sistema
nerviós

   T85.838 Hemorràgia per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.84 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a cap altre
lloc

   T85.840 Dolor per dispositius protètics, implants i empelts del sistema nerviós
   T85.848 Dolor per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.85 Estenosi per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a cap
altre lloc
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   T85.850 Estenosi per dispositius protètics, implants i empelts del sistema
nerviós

   T85.858 Estenosi per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.86 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts interns no classificats a cap
altre lloc

   T85.860 Trombosi per dispositius protètics, implants i empelts del sistema
nerviós

   T85.868 Trombosi per altres dispositius protètics, implants i empelts interns

  T85.89 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i empelts
interns no classificats a cap altre lloc

   Erosió o avaria de receptacle de dispositiu subcutani

   T85.890 Altres complicacions especificades de dispositius protètics, implants i
empelts del sistema nerviós

   T85.898 Altres complicacions especificades d'altres dispositius protètics,
implants i empelts interns

 T85.9 Complicació no especificada de dispositiu protètic, implant i empelt interns
  Complicació de dispositiu protètic, implant i empelt interns NE
T86 Complicacions d'òrgans i teixits trasplantats

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar altres complicacions de trasplantament, com ara:
malaltia de l'empelt contra l'hoste (D89.81-)
malignitat associada amb trasplantament d'òrgan (C80.2)
trastorns limfoproliferatius posttrasplantament (TLPT) (D47.Z1)

 T86.0 Complicacions de trasplantament de medul·la òssia
  T86.00 Complicació no especificada de trasplantament de medul·la òssia
  T86.01 Rebuig de trasplantament de medul·la òssia
  T86.02 Fallida de trasplantament de medul·la òssia
  T86.03 Infecció de trasplantament de medul·la òssia
  T86.09 Altres complicacions de trasplantament de medul·la òssia
 T86.1 Complicacions de trasplantament de ronyó
  T86.10 Complicació no especificada de trasplantament de ronyó
  T86.11 Rebuig de trasplantament de ronyó
  T86.12 Fallida de trasplantament de ronyó
  T86.13 Infecció de trasplantament de ronyó

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

  T86.19 Altres complicacions de trasplantament de ronyó
 T86.2 Complicacions de trasplantament de cor

  
Exclou 1: complicació de:

dispositiu de cor artificial (T82.5)
trasplantament cardiopulmonar (T86.3)

  T86.20 Complicació no especificada de trasplantament de cor
  T86.21 Rebuig de trasplantament de cor
  T86.22 Fallida de trasplantament de cor
  T86.23 Infecció de trasplantament de cor

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

  T86.29 Altres complicacions de trasplantament de cor
   T86.290 Vasculopatia d'al·loempelt cardíac

    Exclou 1: ateroesclerosi d'artèries coronàries (I25.75-, I25.76-,
I25.81-)

   T86.298 Altres complicacions de trasplantament de cor
 T86.3 Complicacions de trasplantament cardiopulmonar
  T86.30 Complicació no especificada de trasplantament cardiopulmonar
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  T86.31 Rebuig de trasplantament cardiopulmonar
  T86.32 Fallida de trasplantament cardiopulmonar
  T86.33 Infecció de trasplantament cardiopulmonar

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

  T86.39 Altres complicacions de trasplantament cardiopulmonar
 T86.4 Complicacions de trasplantament de fetge
  T86.40 Complicació no especificada de trasplantament de fetge
  T86.41 Rebuig de trasplantament de fetge
  T86.42 Fallida de trasplantament de fetge
  T86.43 Infecció de trasplantament de fetge

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la infecció, com ara:
infecció per citomegalovirus (CMV) (B25.-)

  T86.49 Altres complicacions de trasplantament de fetge
 T86.5 Complicacions de trasplantament de cèl·lules mare

  Complicacions per cèl·lules mare de sang perifèrica
Complicacions per cèl·lules mare de cordó umbilical

 T86.8 Complicacions d'altres òrgans i teixits trasplantats
  T86.81 Complicacions de trasplantament de pulmó
   Exclou 1: complicació de trasplantament cardiopulmonar (T86.3-)
   T86.810 Rebuig de trasplantament de pulmó
   T86.811 Fallida de trasplantament de pulmó
   T86.812 Infecció de trasplantament de pulmó

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

   T86.818 Altres complicacions de trasplantament de pulmó
   T86.819 Complicació no especificada de trasplantament de pulmó
  T86.82 Complicacions d'empelt cutani (al·loempelt) (autoempelt)
   Exclou 2: complicació d'empelt de pell artificial (T85.693)
   T86.820 Rebuig d'empelt cutani (al·loempelt)
   T86.821 Fallida d'empelt cutani (al·loempelt) (autoempelt)
   T86.822 Infecció d'empelt cutani (al·loempelt) (autoempelt)

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

   T86.828 Altres complicacions d'empelt cutani (al·loempelt) (autoempelt)
   T86.829 Complicació no especificada d'empelt cutani (al·loempelt) (autoempelt)
  T86.83 Complicacions d'empelt ossi
   Exclou 2: complicacions mecàniques d'empelt ossi (T84.3-)
   T86.830 Rebuig d'empelt ossi
   T86.831 Fallida d'empelt ossi
   T86.832 Infecció d'empelt ossi

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

   T86.838 Altres complicacions d'empelt ossi
   T86.839 Complicació no especificada d'empelt ossi
  T86.84 Complicacions de trasplantament corneal
   Exclou 2: complicacions mecàniques d'empelt corneal (T85.3-)
   T86.840 Rebuig de trasplantament corneal
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    T86.8401 Rebuig de trasplantament corneal, ull dret
    T86.8402 Rebuig de trasplantament corneal, ull esquerre
    T86.8403 Rebuig de trasplantament corneal, bilateral
    T86.8409 Rebuig de trasplantament corneal, ull no especificat
   T86.841 Fallida de trasplantament corneal
    T86.8411 Fallida de trasplantament corneal, ull dret
    T86.8412 Fallida de trasplantament corneal, ull esquerre
    T86.8413 Fallida de trasplantament corneal, bilateral
    T86.8419 Fallida de trasplantament corneal, ull no especificat
   T86.842 Infecció de trasplantament corneal

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

    T86.8421 Infecció de trasplantament corneal, ull dret
    T86.8422 Infecció de trasplantament corneal, ull esquerre
    T86.8423 Infecció de trasplantament corneal, bilateral
    T86.8429 Infecció de trasplantament corneal, ull no especificat
   T86.848 Altres complicacions de trasplantament corneal
    T86.8481 Altres complicacions de trasplantament corneal, ull dret

    T86.8482 Altres complicacions de trasplantament corneal, ull
esquerre

    T86.8483 Altres complicacions de trasplantament corneal, bilateral

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

   T86.849 Complicació no especificada de trasplantament corneal

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

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

    T86.8493 Complicació no especificada de trasplantament corneal,
bilateral

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

  T86.85 Complicació de trasplantament d'intestí
   T86.850 Rebuig de trasplantament d'intestí
   T86.851 Fallida de trasplantament d'intestí
   T86.852 Infecció de trasplantament d'intestí

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

   T86.858 Altres complicacions de trasplantament d'intestí
   T86.859 Complicació no especificada de trasplantament d'intestí
  T86.89 Complicacions d'altres teixits trasplantats
   Fallida o rebuig de trasplantament de pàncrees
   T86.890 Rebuig d'altres teixits trasplantats
   T86.891 Fallida d'altres teixits trasplantats
   T86.892 Infecció d'altres teixits trasplantats

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

   T86.898 Altres complicacions d'altres teixits trasplantats
   T86.899 Complicació no especificada d'altres teixits trasplantats
 T86.9 Complicació d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
  T86.90 Complicació no especificada d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
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  T86.91 Rebuig d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
  T86.92 Fallida d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
  T86.93 Infecció d'òrgan i teixit trasplantats no especificats

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a especificar la infecció

  T86.99 Altres complicacions d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
T87 Complicacions exclusives de reinserció i amputació
 T87.0 Complicacions de (part de) extremitat superior reinserida
  T87.0X Complicacions de (part de) extremitat superior reinserida
   T87.0X1 Complicacions de (part de) extremitat superior dreta reinserida
   T87.0X2 Complicacions de (part de) extremitat superior esquerra reinserida

   T87.0X9 Complicacions de (part de) extremitat superior no especificada
reinserida

 T87.1 Complicacions de (part de) extremitat inferior reinserida
  T87.1X Complicacions de (part de) extremitat inferior reinserida
   T87.1X1 Complicacions de (part de) extremitat inferior dreta reinserida
   T87.1X2 Complicacions de (part de) extremitat inferior esquerra reinserida

   T87.1X9 Complicacions de (part de) extremitat inferior no especificada
reinserida

 T87.2 Complicacions d'una altra part del cos reinserida
 T87.3 Neuroma de monyó d'amputació
  T87.30 Neuroma de monyó d'amputació, extremitat no especificada
  T87.31 Neuroma de monyó d'amputació, extremitat superior dreta
  T87.32 Neuroma de monyó d'amputació, extremitat superior esquerra
  T87.33 Neuroma de monyó d'amputació, extremitat inferior dreta
  T87.34 Neuroma de monyó d'amputació, extremitat inferior esquerra
 T87.4 Infecció de monyó d'amputació
  T87.40 Infecció de monyó d'amputació, extremitat no especificada
  T87.41 Infecció de monyó d'amputació, extremitat superior dreta
  T87.42 Infecció de monyó d'amputació, extremitat superior esquerra
  T87.43 Infecció de monyó d'amputació, extremitat inferior dreta
  T87.44 Infecció de monyó d'amputació, extremitat inferior esquerra
 T87.5 Necrosi de monyó d'amputació
  T87.50 Necrosi de monyó d'amputació, extremitat no especificada
  T87.51 Necrosi de monyó d'amputació, extremitat superior dreta
  T87.52 Necrosi de monyó d'amputació, extremitat superior esquerra
  T87.53 Necrosi de monyó d'amputació, extremitat inferior dreta
  T87.54 Necrosi de monyó d'amputació, extremitat inferior esquerra
 T87.8 Altres complicacions de monyó d'amputació
  T87.81 Dehiscència de monyó d'amputació
  T87.89 Altres complicacions de monyó d'amputació

   

Contractura de monyó d'amputació
Contractura de monyó d'amputació de la següent articulació proximal
Flexió de monyó d'amputació
Edema de monyó d'amputació
Hematoma de monyó d'amputació

   Exclou 2: síndrome del membre fantasma (G54.6-G54.7)
 T87.9 Complicacions no especificades de monyó d'amputació
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T88 Altres complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc

 

Exclou 2: complicació consecutiva a infusió, transfusió i injecció terapèutica (T80.-)
complicació consecutiva a un procediment NCAL (T81.-)
complicacions de cirurgia i procediments obstètrics (O75.4)
complicacions de dispositius, implants i empelts (T82-T85)
complicacions de l'anestèsia durant el puerperi (O89.-)
complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part (O74.-)
complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs (O29.-)
complicacions especificades classificades en un altre lloc
dermatitis causada per fàrmacs i medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
intoxicació i efectes tòxics: fàrmacs i substàncies químiques (T36-T65 amb cinquè o sisè
caràcter 1-4 o 6)

 Afegiu el setè caràcter adequat a cada codi de la categoria T88

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 T88.0 Infecció consecutiva a immunització
  Sèpsia consecutiva a immunització
 T88.1 Altres complicacions consecutives a immunització no classificades a cap altre lloc

  Vaccí generalitzat
Borradura consecutiva a immunització

  Exclou 1: vaccí no de vacunació (B08.011)

  

Exclou 2: altres tipus de reacció per sèrum (T80.6-)
artropatia postimmunització (M02.2)
encefalitis postimmunització (G04.02)
febre postimmunització (R50.83)
xoc anafilàctic causat per sèrum (T80.5-)

 T88.2 Xoc per anestèsia

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T41.- amb cinquè o
sisè caràcter 5)

  

Exclou 1: complicacions de l'anestèsia (durant):
embaràs (O29.-)
puerperi (O89.-)
treball de part i part (O74.-)
xoc postprocedimental NE (T81.1-)

 T88.3 Hipertèrmia maligna per anestèsia

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T41.- amb cinquè o
sisè caràcter 5)

 T88.4 Intubació fallida o difícil
 T88.5 Altres complicacions d'anestèsia

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a reacció adversa, si escau, per a identificar el fàrmac (T41.- amb cinquè o
sisè caràcter 5)

  T88.51 Hipotèrmia consecutiva a anestèsia
  T88.52 Sedació moderada fallida durant un procediment
   Sedació conscient fallida durant un procediment

   Exclou 2: antecedents personals de sedació moderada fallida (Z92.83)
  T88.53 Consciència no intencionada sota anestèsia general durant un procediment

   Exclou 2: antecedents personals de consciència no intencionada sota anestèsia
general (Z92.84)

  T88.59 Altres complicacions d'anestèsia
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 T88.6 Reacció anafilàctica per reacció adversa a fàrmac o medicament correctes administrats
adequadament

  Xoc anafilàctic per reacció adversa a fàrmac o medicament correctes administrats adequadament
Reacció anafilactoide NE

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: reacció anafilàctica per sèrum (T80.5-)
xoc o reacció anafilàctics causats per reacció adversa a un aliment (T78.0-)

 T88.7 Reacció adversa a fàrmac o medicament no especificada

  Hipersensibilitat a fàrmac NE
Reacció a fàrmac NE

  
Empreu un
codi
addicional:

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

  Exclou 1: reacció adversa especificada a fàrmacs i medicaments (A00-R94 i T80-T88.6,
T88.8)

 T88.8 Altres complicacions especificades d'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap
altre lloc

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la complicació

 T88.9 Complicació no especificada d'assistència mèdica i quirúrgica
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Capítol 20
Causes externes de morbiditat (V00-Y99)
Nota: Aquest capítol permet la classificació dels fets i les circumstàncies ambientals que són causa de lesions i altres reaccions
adverses. Quan empreu un codi d'aquest capítol, utilitzeu-lo com a suplement d'un codi d'un altre capítol de la classificació que
indiqui la natura de l'afecció. Generalment, l'afecció es classificarà al capítol 19 «Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de
causes externes» (S00-T88). Del capítol 1 al 18 es classifiquen altres afeccions que podrien declarar-se com a provocades per
causes externes. En aquest cas, empreu els codis del capítol 20 només per a proporcionar informació addicional en relació amb la
causa de l'afecció.
Aquest capítol conté els blocs següents:
V00-X58 Accidents
V00-V99 Accidents de mitjans de transport
V00-V09 Vianant lesionat en accident de mitjà de transport
V10-V19 Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport
V20-V29 Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport
V30-V39 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport
V40-V49 Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport
V50-V59 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport
V60-V69 Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport
V70-V79 Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport
V80-V89 Altres accidents de mitjans de transport terrestre
V90-V94 Accidents de mitjans de transport aquàtic
V95-V97 Accidents de mitjans de transport aeri i espacial
V98-V99 Altres accidents de mitjans de transport i accidents de mitjans de transport no especificats
W00-X58 Altres causes externes de lesions accidentals
W00-W19 Relliscada, ensopegada, entrebancada i caiguda
W20-W49 Exposició a forces mecàniques inanimades
W50-W64 Exposició a forces mecàniques animades
W65-W74 Ofegament per immersió i submersió en accident que no és de mitjà de transport
W85-W99 Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatura i pressió ambientals extremes
X00-X08 Exposició a fum, foc i flames
X10-X19 Contacte amb calor i substàncies calentes
X30-X39 Exposició a les forces de la natura
X50 Sobreesforç i moviments repetitius o extenuants
X52-X58 Exposició accidental a altres factors especificats
X71-X83 Autolesió intencionada
X92-Y09 Agressió
Y21-Y33 Fet d'intenció indeterminada
Y35-Y38 Intervenció legal, maniobres de guerra, operacions militars i terrorisme
Y62-Y84 Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica
Y62-Y69 Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència mèdica i quirúrgica
Y70-Y82 Dispositius mèdics associats a incidents adversos en procediments diagnòstics i terapèutics

Y83-Y84 Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació
posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

Y90-Y99 Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat classificades en un altre lloc
Accidents (V00-X58)
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Accidents de mitjans de transport (V00-V99)
Nota: Aquesta secció s'estructura en 12 grups. Els que fan referència a accidents de mitjans de transport terrestre (V01-

V89) reflecteixen el mitjà de transport de la víctima i se subdivideixen per a identificar l'«homòleg» de la víctima o el
tipus d'accident. El vehicle en què viatjava la persona lesionada s'identifica mitjançant els dos primers caràcters, ja
que es considera el factor més important que cal identificar amb finalitats de prevenció. Un accident de mitjà de
transport és aquell en el qual el vehicle implicat ha d'estar en moviment o en marxa, o ser utilitzat amb finalitats de
transport en el moment de l'accident.

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
lesió per coixí de seguretat (W22.1)
tipus de carrer o carretera (Y92.4-)
ús de telèfon mòbil i altres tipus d'equipament electrònic en el moment de l'accident (Y93.C-)

Exclou 1: agressió per xoc de vehicle de motor (Y03.-)
autolesió intencionada per xoc de vehicle de motor (X82)
automòbil o motocicleta estacionats o en manteniment —codifiqueu el tipus d'accident
vehicles agrícoles estacionats o en manteniment (W31.-)
xoc de vehicle de motor amb intenció indeterminada (Y32)

Exclou 2: accidents de mitjans de transport causats per cataclisme (X34-X38)
Vianant lesionat en accident de mitjà de transport (V00-V09)
Inclou: persona que canvia un pneumàtic d'un vehicle de transport

persona que examina el motor d'un vehicle espatllat a (en un costat de) la carretera
Exclou 1: caiguda (relliscada) en gel i neu de vianant que va a peu (W00.-)

caiguda per col·lisió que no és de mitjà de transport amb una altra persona (W03)
topada o xoc amb una altra persona (W51)

V00 Accident de vehicle de vianants

 
Empreu un
codi
addicional:

codis de causa externa per a identificar l'activitat i el lloc on s'ha produït, si es coneixen (Y92.-, Y93.-
)

 

Exclou 1: caiguda (relliscada) en gel i neu de vianant que va a peu (W00.-)
caiguda de cadira de rodes, patinet sense motor i escúter de mobilitat que no estan en moviment
sense col·lisió (W05.-)
caiguda per col·lisió entre persona que va a peu i una altra persona que va a peu (W03)
col·lisió amb una altra persona sense caiguda (W51)
col·lisió de vianant (en vehicle de vianants) amb un altre vehicle de transport terrestre (V01-V09)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V00

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V00.0 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle de vianants
  V00.01 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb patins de rodes
  V00.02 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb monopatí

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

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

   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

    

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

  V00.09 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle de vianants
 V00.1 Accident de vehicle de vianants amb rodes

  
Exclou 1: accident amb cadira de rodes (motoritzada) (V00.81-)

accident amb cotxet de cadira (V00.82-)
accident amb escúter de mobilitat (V00.83-)

  V00.11 Accident de patins de rodes en línia
   V00.111 Caiguda de patins de rodes en línia
   V00.112 Col·lisió de patins de rodes en línia amb objecte immòbil
   V00.118 Altres accidents de patins de rodes en línia
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    Exclou 1: col·lisió de patins de rodes amb un altre vehicle de
transport terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 1)

  V00.12 Accident de patins de rodes paral·leles
   V00.121 Caiguda de patins de rodes paral·leles
   V00.122 Col·lisió de patins de rodes paral·leles amb objecte immòbil
   V00.128 Altres accidents de patins de rodes paral·leles

    Exclou 1: col·lisió de patins de rodes amb un altre vehicle de
transport terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 1)

  V00.13 Accident de monopatí
   V00.131 Caiguda de monopatí
   V00.132 Col·lisió de monopatí amb objecte immòbil
   V00.138 Altres accidents de monopatí

    Exclou 1: col·lisió de monopatí amb un altre vehicle de transport
terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 2)

  V00.14 Accident de patinet (sense motor)
   Exclou 1: accident d'escúter (V20-V29)
   V00.141 Caiguda de patinet (sense motor)
   V00.142 Col·lisió de patinet (sense motor) amb objecte immòbil
   V00.148 Altres accidents de patinet (sense motor)

    Exclou 1: col·lisió de patinet (sense motor) amb un altre vehicle de
transport terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 9)

  V00.15 Accident de sabatilles amb rodes
   
   V00.151 Caiguda de sabatilles amb rodes
   V00.152 Col·lisió de sabatilles amb rodes amb objecte immòbil
   V00.158 Altres accidents de sabatilles amb rodes
  V00.18 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants amb rodes
   V00.181 Caiguda d'un altre tipus de vehicle de vianants amb rodes

   V00.182 Col·lisió de vianant en un altre tipus de vehicle de vianants amb rodes
amb objecte immòbil

   V00.188 Altres accidents d'un altre tipus de vehicle de vianants amb rodes
 V00.2 Accident de vehicle de vianants lliscant de base vertical
  V00.21 Accident de patins de gel
   V00.211 Caiguda de patins de gel
   V00.212 Col·lisió de patins de gel amb objecte immòbil
   V00.218 Altres accidents de patins de gel

    Exclou 1: col·lisió de patins de gel amb un altre vehicle de transport
terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 9)

  V00.22 Accident de trineu
   V00.221 Caiguda de trineu
   V00.222 Col·lisió de trineu amb objecte immòbil
   V00.228 Altres accidents de trineu

    Exclou 1: col·lisió de trineu amb un altre vehicle de transport
terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 9)

  V00.28 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base vertical
   V00.281 Caiguda d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base vertical

   V00.282 Col·lisió de vianant en un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de
base vertical amb objecte immòbil

   V00.288 Altres accidents d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base
vertical

    
Exclou 1: col·lisió de vehicle de vianants lliscant de base vertical

amb un altre vehicle de transport terrestre (V01-V09 amb
cinquè caràcter 9)
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 V00.3 Accident de vehicle de vianants lliscant de base horitzontal
  V00.31 Accident de planxa de neu
   V00.311 Caiguda de planxa de neu
   V00.312 Col·lisió de planxa de neu amb objecte immòbil
   V00.318 Altres accidents de planxa de neu

    Exclou 1: col·lisió de planxa de neu amb un altre vehicle de
transport terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 9)

  V00.32 Accident d'esquís de neu
   V00.321 Caiguda d'esquís de neu
   V00.322 Col·lisió d'esquís de neu amb objecte immòbil
   V00.328 Altres accidents d'esquís de neu

    Exclou 1: col·lisió d'esquís de neu amb un altre vehicle de transport
terrestre (V01-V09 amb cinquè caràcter 9)

  V00.38 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base horitzontal

   V00.381 Caiguda d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base
horitzontal

   V00.382 Col·lisió de vianant en un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de
base horitzontal amb objecte immòbil

   V00.388 Altres accidents d'un altre tipus de vehicle de vianants lliscant de base
horitzontal

 V00.8 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants
  V00.81 Accident amb cadira de rodes (motoritzada)
   V00.811 Caiguda de cadira de rodes (motoritzada) en moviment

    Exclou 1: caiguda de cadira de rodes que no està en moviment
(W05.0)

   V00.812 Col·lisió de cadira de rodes (motoritzada) amb objecte immòbil
   V00.818 Altres accidents amb cadira de rodes (motoritzada)
  V00.82 Accident amb cotxet de cadira
   V00.821 Caiguda de cotxet de cadira
   V00.822 Col·lisió de cotxet de cadira amb objecte immòbil
   V00.828 Altres accidents amb cotxet de cadira
  V00.83 Accident amb escúter de mobilitat
   V00.831 Caiguda d'escúter de mobilitat

    Exclou 1: caiguda d'escúter de mobilitat que no està en moviment
(W05.2)

   V00.832 Col·lisió d'escúter de mobilitat amb objecte immòbil
   V00.838 Altres accidents amb escúter de mobilitat
  V00.84 Accident amb mitjà de transport de micromobilitat personal dempeus
   V00.841 Caiguda de patinet elèctric dempeus
   V00.842 Col·lisió de vianant en patinet elèctric dempeus amb objecte immòbil

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

    Accident amb plataforma de manillar
Accident amb plataforma elèctrica

  V00.89 Accident d'un altre tipus de vehicle de vianants
   V00.891 Caiguda d'un altre tipus de vehicle de vianants

   V00.892 Col·lisió de vianant en un altre tipus de vehicle de vianants amb objecte
immòbil

   V00.898 Altres accidents d'un altre tipus de vehicle de vianants

    
Exclou 1: un altre tipus de col·lisió de vianant (en vehicle de

vianants) amb un altre vehicle de transport terrestre (V01-
V09 amb cinquè caràcter 9)
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V01 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V01

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V01.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit

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

  V01.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident
que no és de trànsit

  V01.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit

  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

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

   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

    

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

  V01.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és
de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és
de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és
de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no és de trànsit

 V01.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit

  V01.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

   Vianant NE lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit

  V01.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident
de trànsit

  V01.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

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

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

   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

    

Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle amb
pedals, accident de trànsit
Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit
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  V01.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

 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

  V01.90 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

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

  V01.91 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  V01.92 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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
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

  V01.99 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no s'especifica
si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

V02 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V02

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V02.0 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident que no és de
trànsit
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  V02.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

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

  V02.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

  V02.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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

  V02.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes, accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V02.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident de trànsit

  V02.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

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

  V02.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

  V02.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

  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

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

   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

    

Vianant en plataforma de manillar lesionat en col·lisió amb vehicle de motor
de dues o tres rodes, accident de trànsit
Vianant en plataforma elèctrica lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes, accident de trànsit
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  V02.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes, accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 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

  V02.90 Vianant que va a peu 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

   Vianant NE 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

  V02.91 Vianant en patins de rodes 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

  V02.92 Vianant en monopatí 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

  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

   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

   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

    

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
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

  V02.99 Vianant en un altre tipus de vehicle 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

   

Vianant amb cotxet de cadira 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
Vianant en patins de gel 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
Vianant en patinet sense motor 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
Vianant en trineu 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
Vianant en planxa de neu 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
Vianant en esquís de neu 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
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) 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
Vianant en escúter de mobilitat 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
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V03 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V03

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V03.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

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

  V03.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

  V03.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

  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

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

   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

    

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

  V03.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és
de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V03.1 Vianant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit

  V03.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

   Vianant NE lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit

  V03.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

  V03.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

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

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

1336



   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

    

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

  V03.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de
trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

 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

  V03.90 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

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

  V03.91 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  V03.92 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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
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

  V03.99 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
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V04 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: vianant lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V09.01, V09.21)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V04

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V04.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

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

  V04.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

  V04.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

  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

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

   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

    

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

  V04.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que
no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que
no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V04.1 Vianant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit

  V04.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

   Vianant NE lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit

  V04.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

  V04.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

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

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

    

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

  V04.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

 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

  V04.90 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

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

  V04.91 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  V04.92 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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
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

  V04.99 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que
no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que
no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
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V05 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V05

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V05.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

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

  V05.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

  V05.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

  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

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

   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

    

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

  V05.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és
de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V05.1 Vianant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit

  V05.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

   Vianant NE lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit

  V05.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

  V05.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

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

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

    

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

  V05.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 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

  V05.90 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

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

  V05.91 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  V05.92 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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
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

  V05.99 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no
s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no s'especifica si és de trànsit o si no és de trànsit
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V06 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia no motoritzat

 Exclou 1: vianant lesionat en col·lisió amb vehicle de vianants (V00.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V06

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V06.00 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

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

  V06.01 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

  V06.02 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

  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

   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

   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

    

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

  V06.09 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident que no és de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V06.1 Vianant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de trànsit

  V06.10 Vianant que va a peu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

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

  V06.11 Vianant en patins de rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

  V06.12 Vianant en monopatí lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

  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

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

    

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

  V06.19 Vianant en un altre tipus de vehicle lesionat en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident de trànsit

   

Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit
Vianant en patins de gel lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit
Vianant en patinet sense motor lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit
Vianant en trineu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de
trànsit
Vianant en planxa de neu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit
Vianant en esquís de neu lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident de trànsit
Vianant en escúter de mobilitat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit
Vianant amb cotxet de cadira lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 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

  V06.90 Vianant que va a peu 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

   Vianant NE 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

  V06.91 Vianant en patins de rodes 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

  V06.92 Vianant en monopatí 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

  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

   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

   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

    

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
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
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  V06.99
Vianant en un altre tipus de vehicle 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

   

Vianant amb cotxet de cadira 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
Vianant en patins de gel 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
Vianant en patinet sense motor 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
Vianant en trineu 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
Vianant en planxa de neu 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
Vianant en esquís de neu 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
Vianant en cadira de rodes (motoritzada) 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
Vianant en escúter de mobilitat 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

V09 Vianant lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de transport no
especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V09

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V09.0 Vianant lesionat en accident que no és de trànsit que implica altres tipus de vehicles de motor i
vehicles de motor no especificats

  V09.00 Vianant lesionat en accident que no és de trànsit que implica vehicles de motor no
especificats

  V09.01 Vianant lesionat en accident que no és de trànsit que implica vehicle militar

  V09.09 Vianant lesionat en accident que no és de trànsit que implica altres tipus de
vehicles de motor

   Vianant lesionat en accident que no és de trànsit per vehicle especial
 V09.1 Vianant lesionat en accident que no és de trànsit no especificat

 V09.2 Vianant lesionat en accident de trànsit que implica altres tipus de vehicles de motor o vehicles
de motor no especificats

  V09.20 Vianant lesionat en accident de trànsit que implica vehicles de motor no
especificats

  V09.21 Vianant lesionat en accident de trànsit que implica vehicle militar
  V09.29 Vianant lesionat en accident de trànsit que implica altres tipus de vehicles de motor
 V09.3 Vianant lesionat en accident de trànsit no especificat
 V09.9 Vianant lesionat en accident de mitjà de transport no especificat
Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport (V10-V19)
Inclou: qualsevol vehicle no motoritzat, excepte vehicles de tracció animal, sidecars o remolcs units a vehicles amb pedals
Exclou 2: ruptura de pneumàtic de vehicle amb pedals (W37.0)
V10 Ciclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió de ciclista amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V16.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V10

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V10.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és
de trànsit

 V10.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és
de trànsit

 V10.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de trànsit
 V10.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb vianant o animal
 V10.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
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 V10.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V10.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
V11 Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V11

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V11.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident
que no és de trànsit

 V11.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident
que no és de trànsit

 V11.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident que no és
de trànsit

 V11.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb un altre vehicle amb
pedals

 V11.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident
de trànsit

 V11.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident
de trànsit

 V11.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre vehicle amb pedals, accident de trànsit
V12 Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V12

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V12.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V12.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V12.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit

 V12.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes

 V12.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V12.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V12.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
de trànsit

V13 Ciclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V13

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V13.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V13.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V13.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no
és de trànsit

 V13.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta

 V13.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit
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 V13.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

 V13.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit
V14 Ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ciclista lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V19.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V14

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V14.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V14.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V14.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit

 V14.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús

 V14.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

 V14.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

 V14.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit
V15 Ciclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V15

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V15.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V15.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V15.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no
és de trànsit

 V15.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari

 V15.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V15.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V15.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit
V16 Ciclista lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V16

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V16.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V16.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V16.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit

 V16.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

1346



 V16.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

 V16.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

 V16.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
de trànsit

V17 Ciclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V17

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V17.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que
no és de trànsit

 V17.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que
no és de trànsit

 V17.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V17.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en col·lisió amb objecte fix o
immòbil

 V17.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V17.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V17.9 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
V18 Ciclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 
Inclou: bolcada de vehicle amb pedals NE

bolcada de vehicle amb pedals sense col·lisió
caiguda o llançament des de vehicle amb pedals (sense col·lisió prèvia)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V18

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V18.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V18.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V18.2 Ciclista no especificat lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident que no
és de trànsit

 V18.3 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle amb pedals en accident de mitjà de transport
sense col·lisió

 V18.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V18.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V18.9 Ciclista no especificat lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

V19 Ciclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de transport no
especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V19

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V19.0 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit
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  V19.00 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V19.09 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident que no és de trànsit

 V19.1 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V19.10 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V19.19 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident que no és de trànsit

 V19.2 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V19.20 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident que no és de trànsit

   Col·lisió de vehicle amb pedals NE, accident que no és de trànsit

  V19.29 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident que no és de trànsit

 V19.3 Ciclista (conductor) (passatger) lesionat en accident que no és de trànsit no especificat

  Accident que no és de trànsit de vehicle amb pedals NE
Ciclista lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V19.4 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V19.40 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V19.49 Conductor de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident de trànsit

 V19.5 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V19.50 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V19.59 Passatger de vehicle amb pedals lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident de trànsit

 V19.6 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident de trànsit

  V19.60 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident de trànsit

   Col·lisió de vehicle amb pedals NE (accident de trànsit)

  V19.69 Ciclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident de trànsit

 V19.8 Ciclista (conductor) (passatger) lesionat en altres accidents de mitjans de transport especificats

  V19.81 Ciclista (conductor) (passatger) lesionat en accident de mitjà de transport amb
vehicle militar

  V19.88 Ciclista (conductor) (passatger) lesionat en altres accidents de mitjans de transport
especificats

 V19.9 Ciclista (conductor) (passatger) lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident de vehicle amb pedals NE
Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport (V20-V29)
Inclou: bicicleta motoritzada

ciclomotor
escúter
motocicleta amb sidecar

Exclou 1: vehicle de motor de tres rodes (V30-V39)

1348



V20 Motociclista lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió de motociclista amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V26.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V20

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V20.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de
trànsit

 V20.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de
trànsit

 V20.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de
trànsit

 V20.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb vianant o animal
 V20.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V20.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V20.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
V21 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V21

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V21.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de
trànsit

 V21.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de
trànsit

 V21.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de
trànsit

 V21.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb vehicle amb pedals
 V21.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
 V21.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
 V21.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
V22 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V22

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V22.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V22.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V22.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V22.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb vehicle de motor de dues o
tres rodes

 V22.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit

 V22.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit

 V22.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit
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V23 Motociclista lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V23

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V23.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que
no és de trànsit

 V23.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que
no és de trànsit

 V23.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que
no és de trànsit

 V23.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta

 V23.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de
trànsit

 V23.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de
trànsit

 V23.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de
trànsit

V24 Motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: motociclista lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V29.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V24

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V24.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
és de trànsit

 V24.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és
de trànsit

 V24.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
és de trànsit

 V24.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb vehicle pesant o autobús

 V24.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit

 V24.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit

 V24.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit

V25 Motociclista lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V25

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V25.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que
no és de trànsit

 V25.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que
no és de trànsit

 V25.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que
no és de trànsit

 V25.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari

 V25.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit

 V25.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit
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 V25.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit

V26 Motociclista lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V26

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V26.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V26.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V26.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V26.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor

 V26.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

 V26.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

 V26.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

V27 Motociclista lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V27

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V27.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V27.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V27.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V27.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 V27.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
 V27.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
 V27.9 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
V28 Motociclista lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 
Inclou: bolcada de motocicleta NE

bolcada de motocicleta sense col·lisió
caiguda o llançament des de motocicleta (sense col·lisió prèvia)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V28

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V28.0 Conductor de motocicleta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
que no és de trànsit

 V28.1 Passatger de motocicleta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
que no és de trànsit

 V28.2 Motociclista no especificat lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
que no és de trànsit

 V28.3 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta en accident de mitjà de transport sense
col·lisió
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 V28.5 Passatger de motocicleta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

 V28.9 Motociclista no especificat lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

V29 Motociclista lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de transport no
especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V29

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V29.0 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V29.00 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V29.09 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident que no és de trànsit

 V29.1 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V29.10 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V29.19 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident que no és de trànsit

 V29.2 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V29.20 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió de motocicleta NE, accident que no és de trànsit

  V29.29 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident que no és de trànsit

 V29.3 Motociclista (conductor) (passatger) lesionat en accident que no és de trànsit no especificat

  Accident que no és de trànsit de motocicleta NE
Motociclista lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V29.4 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V29.40 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V29.49 Conductor de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident de trànsit

 V29.5 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V29.50 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V29.59 Passatger de motocicleta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident de trànsit

 V29.6 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V29.60 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

   Col·lisió de motocicleta NE (accident de trànsit)

  V29.69 Motociclista no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident de trànsit

 V29.8 Motociclista (conductor) (passatger) lesionat en altres accidents de mitjans de transport
especificats

  V29.81 Motociclista (conductor) (passatger) lesionat en accident de mitjà de transport amb
vehicle militar
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 V29.9 Motociclista (conductor) (passatger) lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident de motocicleta NE
Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport (V30-V39)
Inclou: automotor de tres rodes

rickshaw motoritzat
tricicle motoritzat

Exclou 1: motocicleta amb sidecar (V20-V29)
vehicle dissenyat principalment per a un ús no viari (V86.-)
vehicles tot terreny (V86.-)

V30 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió de vehicle de motor de tres rodes amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V36.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V30

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V30.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal,
accident que no és de trànsit

 V30.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident
que no és de trànsit

 V30.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vianant o
animal, accident que no és de trànsit

 V30.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o
animal, accident que no és de trànsit

 V30.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb vianant
o animal

 V30.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal,
accident de trànsit

 V30.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident
de trànsit

 V30.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vianant o
animal, accident de trànsit

 V30.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vianant o
animal, accident de trànsit

V31 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V31

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V31.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit

 V31.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit

 V31.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle
amb pedals, accident que no és de trànsit

 V31.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb
pedals, accident que no és de trànsit

 V31.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb vehicle
amb pedals

 V31.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit

 V31.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit

 V31.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle
amb pedals, accident de trànsit

 V31.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle amb
pedals, accident de trànsit
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V32 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V32

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V32.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V32.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V32.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle de
motor de dues o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V32.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de
motor de dues o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V32.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb vehicle
de motor de dues o tres rodes

 V32.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident de trànsit

 V32.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes, accident de trànsit

 V32.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle de
motor de dues o tres rodes, accident de trànsit

 V32.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle de
motor de dues o tres rodes, accident de trànsit

V33 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V33

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V33.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V33.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V33.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta, accident que no és de trànsit

 V33.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta, accident que no és de trànsit

 V33.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta

 V33.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

 V33.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

 V33.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta, accident de trànsit

 V33.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta, accident de trànsit

V34 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V39.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V34

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V34.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit
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 V34.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

 V34.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle
pesant o autobús, accident que no és de trànsit

 V34.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle
pesant o autobús, accident que no és de trànsit

 V34.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb vehicle
pesant o autobús

 V34.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

 V34.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

 V34.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb vehicle
pesant o autobús, accident de trànsit

 V34.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicle
pesant o autobús, accident de trànsit

V35 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V35

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V35.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

 V35.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

 V35.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb ferrocarril o
vehicle ferroviari, accident que no és de trànsit

 V35.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o
vehicle ferroviari, accident que no és de trànsit

 V35.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb
ferrocarril o vehicle ferroviari

 V35.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

 V35.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

 V35.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb ferrocarril o
vehicle ferroviari, accident de trànsit

 V35.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb ferrocarril o
vehicle ferroviari, accident de trànsit

V36 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V36.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident que no és de trànsit

 V36.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident que no és de trànsit

 V36.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb un altre
tipus de vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

 V36.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus
de vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

 V36.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb un altre
tipus de vehicle sense motor
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 V36.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident de trànsit

 V36.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident de trànsit

 V36.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb un altre
tipus de vehicle sense motor, accident de trànsit

 V36.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb un altre tipus
de vehicle sense motor, accident de trànsit

V37 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V37.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident que no és de trànsit

 V37.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident que no és de trànsit

 V37.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb objecte fix
o immòbil, accident que no és de trànsit

 V37.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o
immòbil, accident que no és de trànsit

 V37.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en col·lisió amb objecte
fix o immòbil

 V37.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident de trànsit

 V37.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident de trànsit

 V37.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en col·lisió amb objecte fix
o immòbil, accident de trànsit

 V37.9 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb objecte fix o
immòbil, accident de trànsit

V38 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 
Inclou: bolcada de vehicle de motor de tres rodes NE

bolcada de vehicle de motor de tres rodes sense col·lisió
caiguda o llançament des de vehicle de motor de tres rodes

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V38.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident que no és de trànsit

 V38.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident que no és de trànsit

 V38.2 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en accident de mitjà de
transport sense col·lisió, accident que no és de trànsit

 V38.3 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de
transport sense col·lisió, accident que no és de trànsit

 V38.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle de motor de tres rodes en accident de mitjà de
transport sense col·lisió

 V38.5 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident de trànsit

 V38.6 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident de trànsit

 V38.7 Persona que viatja fora de vehicle de motor de tres rodes lesionada en accident de mitjà de
transport sense col·lisió, accident de trànsit
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V39 Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en
accidents de mitjans de transport no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V39

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V39.0 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V39.00 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V39.09 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus
de vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V39.1 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor i amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V39.10 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V39.19 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V39.2 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus
de vehicles de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V39.20 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió NE que implica vehicle de motor de tres rodes, accident que no és de trànsit

  V39.29 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb
altres tipus de vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V39.3 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident que no
és de trànsit no especificat

  Accident que no és de trànsit NE que implica vehicle de motor de tres rodes
Ocupant de vehicle de motor de tres rodes lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V39.4 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V39.40 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident de trànsit

  V39.49 Conductor de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus
de vehicles de motor, accident de trànsit

 V39.5 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor i amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V39.50 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident de trànsit

  V39.59 Passatger de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident de trànsit

 V39.6 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb altres tipus
de vehicles de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V39.60 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

   Col·lisió NE que implica vehicle de motor de tres rodes (accident de trànsit)

  V39.69 Ocupant no especificat de vehicle de motor de tres rodes lesionat en col·lisió amb
altres tipus de vehicles de motor, accident de trànsit

 V39.8 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle de motor de tres rodes lesionat en altres accidents
de mitjans de transport especificats

  V39.81 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle de motor de tres rodes lesionat en
accident de mitjà de transport amb vehicle militar

  V39.89 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle de motor de tres rodes lesionat en
altres accidents de mitjans de transport especificats
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Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport (V40-V49)
Inclou: automòbil (que arrossega un remolc o una autocaravana)

un vehicle de motor de quatre rodes dissenyat fonamentalment per a transportar passatgers
Exclou 1: autobús (V50-V59)

autocar (V70-V79)
camioneta (V50-V59)
microbús (V50-V59)
minivolum (V50-V59)
vehicle tot camí (V50-V59)

V40 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió de cotxe amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V46.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V40

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V40.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de trànsit
 V40.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de trànsit

 V40.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és
de trànsit

 V40.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és
de trànsit

 V40.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb vianant o animal
 V40.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V40.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V40.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V40.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
V41 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V41

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V41.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit
 V41.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit

 V41.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit

 V41.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit

 V41.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb vehicle amb pedals
 V41.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
 V41.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit

 V41.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

 V41.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

V42 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V42

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V42.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit

 V42.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit
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 V42.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V42.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V42.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes

 V42.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident de
trànsit

 V42.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident de
trànsit

 V42.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V42.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit

V43 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V43

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V43.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és
de trànsit

  V43.01 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident que no és
de trànsit

  V43.02 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus, accident que no
és de trànsit

  V43.03 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident que no és de
trànsit

  V43.04 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident que no és de
trànsit

 V43.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és
de trànsit

  V43.11 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident que no és de
trànsit

  V43.12 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus, accident que no
és de trànsit

  V43.13 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident que no és de
trànsit

  V43.14 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident que no és de
trànsit

 V43.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

  V43.21 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle tot camí,
accident que no és de trànsit

  V43.22 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus,
accident que no és de trànsit

  V43.23 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb camioneta, accident
que no és de trànsit

  V43.24 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb furgoneta, accident que
no és de trànsit

 V43.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

  V43.31 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident
que no és de trànsit

  V43.32 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus,
accident que no és de trànsit

  V43.33 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident que
no és de trànsit
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  V43.34 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident que
no és de trànsit

 V43.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
  V43.41 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb vehicle tot camí
  V43.42 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus
  V43.43 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb camioneta
  V43.44 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb furgoneta
 V43.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit
  V43.51 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident de trànsit

  V43.52 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus, accident de
trànsit

  V43.53 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident de trànsit
  V43.54 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident de trànsit
 V43.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit
  V43.61 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident de trànsit

  V43.62 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus, accident de
trànsit

  V43.63 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident de trànsit
  V43.64 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident de trànsit

 V43.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

  V43.71 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle tot camí,
accident de trànsit

  V43.72 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus,
accident de trànsit

  V43.73 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb camioneta, accident de
trànsit

  V43.74 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb furgoneta, accident de
trànsit

 V43.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

  V43.91 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle tot camí, accident
de trànsit

  V43.92 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb cotxe d'un altre tipus,
accident de trànsit

  V43.93 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb camioneta, accident de
trànsit

  V43.94 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb furgoneta, accident de
trànsit

V44 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V49.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V44

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V44.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit

 V44.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit

 V44.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V44.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V44.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 V44.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit
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 V44.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit

 V44.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

 V44.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit

V45 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V45

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V45.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és
de trànsit

 V45.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és
de trànsit

 V45.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V45.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit

 V45.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 V45.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit
 V45.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit

 V45.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V45.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
de trànsit

V46 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V46

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V46.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit

 V46.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident que
no és de trànsit

 V46.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V46.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V46.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor

 V46.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de
trànsit

 V46.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de
trànsit

 V46.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

 V46.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

V47 Ocupant de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V47

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 V47.0 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de trànsit
 V47.1 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de trànsit

 V47.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que
no és de trànsit

 V47.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no
és de trànsit

 V47.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 V47.5 Conductor de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
 V47.6 Passatger de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit

 V47.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V47.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

V48 Ocupant de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 Inclou: bolcada de cotxe NE
bolcada de cotxe sense col·lisió

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V48

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V48.0 Conductor de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident que no
és de trànsit

 V48.1 Passatger de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident que no
és de trànsit

 V48.2 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V48.3 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V48.4 Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 V48.5 Conductor de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

 V48.6 Passatger de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de trànsit

 V48.7 Persona que viatja fora de cotxe lesionada en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V48.9 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

V49 Ocupant de cotxe lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de transport
no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V49

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V49.0 Conductor lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles de motor
no especificats, accident que no és de trànsit

  V49.00 Conductor lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats, accident que
no és de trànsit

  V49.09 Conductor lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor, accident que
no és de trànsit

 V49.1 Passatger lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V49.10 Passatger lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats, accident que
no és de trànsit

  V49.19 Passatger lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor, accident que
no és de trànsit

 V49.2 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit
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  V49.20 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió de cotxe NE, accident que no és de trànsit

  V49.29 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident que no és de trànsit

 V49.3 Ocupant (conductor) (passatger) de cotxe lesionat en accident que no és de trànsit no
especificat

  Accident que no és de trànsit de cotxe NE
Ocupant de cotxe lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V49.4 Conductor lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles de motor
no especificats, accident de trànsit

  V49.40 Conductor lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats, accident de
trànsit

  V49.49 Conductor lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor, accident de
trànsit

 V49.5 Passatger lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V49.50 Passatger lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats, accident de
trànsit

  V49.59 Passatger lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor, accident de
trànsit

 V49.6 Ocupant de cotxe no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V49.60 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

   Col·lisió de cotxe NE (accident de trànsit)

  V49.69 Ocupant no especificat de cotxe lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident de trànsit

 V49.8 Ocupant (conductor) (passatger) de cotxe lesionat en altres accidents de mitjans de transport
especificats

  V49.81 Ocupant (conductor) (passatger) de cotxe lesionat en accident de mitjà de transport
amb vehicle militar

  V49.88 Ocupant (conductor) (passatger) de cotxe lesionat en altres accidents de mitjans de
transport especificats

 V49.9 Ocupant (conductor) (passatger) de cotxe lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident de cotxe NE
Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport (V50-V59)
Inclou: camió

camioneta
microbús
minivolum
un vehicle de motor de quatre o sis rodes dissenyat fonamentalment per a transportar passatgers i mercaderies però
que pesa menys que un vehicle pesant segons la legislació local
vehicle tot camí

Exclou 1: vehicle pesant (V60-V69)
V50 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal

 Exclou 1: col·lisió d'ocupant de camioneta o furgoneta amb vehicle de tracció animal o animal muntat
(V56.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V50

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V50.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no
és de trànsit

 V50.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no
és de trànsit

 V50.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vianant o animal,
accident que no és de trànsit
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 V50.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal,
accident que no és de trànsit

 V50.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb vianant o animal

 V50.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de
trànsit

 V50.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de
trànsit

 V50.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vianant o animal,
accident de trànsit

 V50.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vianant o animal,
accident de trànsit

V51 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V51

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V51.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no és de trànsit

 V51.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no és de trànsit

 V51.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle amb
pedals, accident que no és de trànsit

 V51.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit

 V51.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb vehicle amb
pedals

 V51.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

 V51.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

 V51.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle amb
pedals, accident de trànsit

 V51.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit

V52 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V52

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V52.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V52.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V52.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle de motor
de dues o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V52.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes, accident que no és de trànsit

 V52.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb vehicle de motor
de dues o tres rodes

 V52.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V52.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V52.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle de motor
de dues o tres rodes, accident de trànsit
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 V52.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes, accident de trànsit

V53 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V53

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V53.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V53.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V53.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V53.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V53.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb cotxe,
camioneta o furgoneta

 V53.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

 V53.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

 V53.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

 V53.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

V54 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V59.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V54

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V54.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

 V54.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

 V54.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no és de trànsit

 V54.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident que no és de trànsit

 V54.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús

 V54.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

 V54.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

 V54.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident de trànsit

 V54.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús, accident de trànsit

V55 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V55

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 V55.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V55.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V55.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

 V55.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

 V55.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb ferrocarril o
vehicle ferroviari

 V55.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V55.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V55.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

 V55.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

V56 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V56

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V56.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V56.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V56.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

 V56.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident que no és de trànsit

 V56.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor

 V56.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

 V56.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

 V56.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident de trànsit

 V56.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle sense motor, accident de trànsit

V57 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V57

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V57.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident
que no és de trànsit

 V57.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident
que no és de trànsit

 V57.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb objecte fix o
immòbil, accident que no és de trànsit

 V57.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident que no és de trànsit
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 V57.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en col·lisió amb objecte fix o
immòbil

 V57.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V57.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V57.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en col·lisió amb objecte fix o
immòbil, accident de trànsit

 V57.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident de trànsit

V58 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 Inclou: bolcada de camioneta o furgoneta NE
bolcada de camioneta o furgoneta sense col·lisió

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V58

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V58.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V58.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V58.2 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en accident de mitjà de transport
sense col·lisió, accident que no és de trànsit

 V58.3 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport
sense col·lisió, accident que no és de trànsit

 V58.4 Persona lesionada en pujar o baixar de camioneta o furgoneta en accident de mitjà de transport
sense col·lisió

 V58.5 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V58.6 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V58.7 Persona que viatja fora de camioneta o furgoneta lesionada en accident de mitjà de transport
sense col·lisió, accident de trànsit

 V58.9 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en accident de mitjà de transport
sense col·lisió, accident de trànsit

V59 Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de
mitjans de transport no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V59

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V59.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V59.00 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V59.09 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V59.1 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V59.10 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V59.19 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V59.2 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit
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  V59.20 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles
de motor no especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió NE que implica camioneta o furgoneta, accident que no és de trànsit

  V59.29 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres
tipus de vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V59.3 Ocupant (conductor) (passatger) de camioneta o furgoneta lesionat en accident que no és de
trànsit no especificat

  Accident que no és de trànsit NE que implica camioneta o furgoneta
Ocupant de camioneta o furgoneta lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V59.4 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V59.40 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V59.49 Conductor de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident de trànsit

 V59.5 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V59.50 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V59.59 Passatger de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident de trànsit

 V59.6 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor i amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V59.60 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb vehicles
de motor no especificats, accident de trànsit

   Col·lisió NE que implica camioneta o furgoneta (accident de trànsit)

  V59.69 Ocupant no especificat de camioneta o furgoneta lesionat en col·lisió amb altres
tipus de vehicles de motor, accident de trànsit

 V59.8 Ocupant (conductor) (passatger) de camioneta o furgoneta lesionat en altres accidents de
mitjans de transport especificats

  V59.81 Ocupant (conductor) (passatger) de camioneta o furgoneta lesionat en accident de
mitjà de transport amb vehicle militar

  V59.88 Ocupant (conductor) (passatger) de camioneta o furgoneta lesionat en altres
accidents de mitjans de transport especificats

 V59.9 Ocupant (conductor) (passatger) de camioneta o furgoneta lesionat en accident de trànsit no
especificat

  Accident NE que implica camioneta o furgoneta
Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport (V60-V69)
Inclou: camió amb semiremolc

cotxe blindat
furgoneta de repartiment

Exclou 1: autobús
autocar

V60 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió de vehicle pesant amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V66.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V60

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V60.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de
trànsit

 V60.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de
trànsit

 V60.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident
que no és de trànsit

 V60.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident
que no és de trànsit

 V60.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb vianant o animal
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 V60.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V60.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit

 V60.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident
de trànsit

 V60.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de
trànsit

V61 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V61

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V61.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és
de trànsit

 V61.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de
trànsit

 V61.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident que no és de trànsit

 V61.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident
que no és de trànsit

 V61.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb vehicle amb pedals
 V61.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
 V61.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit

 V61.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals,
accident de trànsit

 V61.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident
de trànsit

V62 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V62

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V62.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V62.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident que no és de trànsit

 V62.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o
tres rodes, accident que no és de trànsit

 V62.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o
tres rodes, accident que no és de trànsit

 V62.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes

 V62.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit

 V62.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes,
accident de trànsit

 V62.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o
tres rodes, accident de trànsit

 V62.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o
tres rodes, accident de trànsit

V63 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V63

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 V63.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no és de trànsit

 V63.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
que no és de trànsit

 V63.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V63.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident que no és de trànsit

 V63.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta

 V63.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident
de trànsit

 V63.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de
trànsit

 V63.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

 V63.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o
furgoneta, accident de trànsit

V64 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V69.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V64

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V64.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que
no és de trànsit

 V64.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no
és de trànsit

 V64.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

 V64.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident que no és de trànsit

 V64.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb vehicle pesant o
autobús

 V64.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit

 V64.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de
trànsit

 V64.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

 V64.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús,
accident de trànsit

V65 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V65

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V65.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit

 V65.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident
que no és de trànsit

 V65.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident que no és de trànsit

 V65.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit
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 V65.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari

 V65.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit

 V65.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de
trànsit

 V65.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari, accident de trànsit

 V65.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

V66 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V66

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V66.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit

 V66.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident que no és de trànsit

 V66.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident que no és de trànsit

 V66.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident que no és de trànsit

 V66.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor

 V66.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

 V66.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor,
accident de trànsit

 V66.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident de trànsit

 V66.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
sense motor, accident de trànsit

V67 Ocupant de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V67

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V67.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és
de trànsit

 V67.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és
de trànsit

 V67.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident que no és de trànsit

 V67.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident que no és de trànsit

 V67.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 V67.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
 V67.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit

 V67.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident de trànsit

 V67.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil,
accident de trànsit
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V68 Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 Inclou: bolcada de vehicle pesant NE
bolcada de vehicle pesant sense col·lisió

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V68

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V68.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
que no és de trànsit

 V68.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
que no és de trànsit

 V68.2 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident que no és de trànsit

 V68.3 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident que no és de trànsit

 V68.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle pesant en accident de mitjà de transport sense
col·lisió

 V68.5 Conductor de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
de trànsit

 V68.6 Passatger de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident
de trànsit

 V68.7 Persona que viatja fora de vehicle pesant lesionada en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident de trànsit

 V68.9 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en accident de mitjà de transport sense
col·lisió, accident de trànsit

V69 Ocupant de vehicle pesant lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de
transport no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V69

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V69.0 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V69.00 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V69.09 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident que no és de trànsit

 V69.1 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V69.10 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

  V69.19 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident que no és de trànsit

 V69.2 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor i amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V69.20 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió NE que implica vehicle pesant, accident que no és de trànsit

  V69.29 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident que no és de trànsit

 V69.3 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle pesant lesionat en accident que no és de trànsit no
especificat

  Accident que no és de trànsit NE que implica vehicle pesant
Ocupant de vehicle pesant lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V69.4 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit
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  V69.40 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V69.49 Conductor de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident de trànsit

 V69.5 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb
vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V69.50 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

  V69.59 Passatger de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor, accident de trànsit

 V69.6 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de
motor i amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V69.60 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb vehicles de
motor no especificats, accident de trànsit

   Col·lisió NE que implica vehicle pesant (accident de trànsit)

  V69.69 Ocupant no especificat de vehicle pesant lesionat en col·lisió amb altres tipus de
vehicles de motor, accident de trànsit

 V69.8 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle pesant lesionat en altres accidents de mitjans de
transport especificats

  V69.81 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle pesant lesionat en accidents de mitjans
de transport amb vehicle militar

  V69.88 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle pesant lesionat en altres accidents de
mitjans de transport especificats

 V69.9 Ocupant (conductor) (passatger) de vehicle pesant lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident NE que implica vehicle pesant
Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport (V70-V79)
Inclou: autocar
Exclou 1: microbús (V50-V59)
V70 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 Exclou 1: col·lisió d'autobús amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V76.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V70

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V70.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de trànsit
 V70.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és de trànsit

 V70.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident que no
és de trànsit

 V70.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident que no és
de trànsit

 V70.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb vianant o animal
 V70.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
 V70.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit

 V70.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vianant o animal, accident de
trànsit

 V70.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vianant o animal, accident de trànsit
V71 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V71

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V71.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de
trànsit

 V71.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no és de trànsit
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 V71.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que
no és de trànsit

 V71.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident que no
és de trànsit

 V71.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb vehicle amb pedals
 V71.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit
 V71.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de trànsit

 V71.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

 V71.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals, accident de
trànsit

V72 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V72

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V72.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit

 V72.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
que no és de trànsit

 V72.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V72.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident que no és de trànsit

 V72.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes

 V72.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
de trànsit

 V72.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes, accident
de trànsit

 V72.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

 V72.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres
rodes, accident de trànsit

V73 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V73

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V73.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no
és de trànsit

 V73.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident que no és
de trànsit

 V73.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V73.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident que no és de trànsit

 V73.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta
 V73.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit
 V73.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta, accident de trànsit

 V73.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit

 V73.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta o furgoneta,
accident de trànsit
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V74 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 Exclou 1: ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V79.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V74

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V74.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit

 V74.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident que no és de
trànsit

 V74.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V74.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
que no és de trànsit

 V74.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb vehicle pesant o autobús
 V74.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit
 V74.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident de trànsit

 V74.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

 V74.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicle pesant o autobús, accident
de trànsit

V75 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V75

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V75.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és
de trànsit

 V75.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident que no és
de trànsit

 V75.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V75.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident que no és de trànsit

 V75.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari
 V75.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit
 V75.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari, accident de trànsit

 V75.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

 V75.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari,
accident de trànsit

V76 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor
 Inclou: col·lisió amb vehicle de tracció animal, animal muntat, tramvia

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V76

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V76.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit

 V76.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
que no és de trànsit

 V76.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit
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 V76.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident que no és de trànsit

 V76.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor

 V76.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident
de trànsit

 V76.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense motor, accident de
trànsit

 V76.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

 V76.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle sense
motor, accident de trànsit

V77 Ocupant d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V77

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V77.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V77.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que no és de
trànsit

 V77.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que
no és de trànsit

 V77.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident que
no és de trànsit

 V77.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en col·lisió amb objecte fix o immòbil
 V77.5 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit
 V77.6 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de trànsit

 V77.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

 V77.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil, accident de
trànsit

V78 Ocupant d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 Inclou: bolcada d'autobús NE
bolcada d'autobús sense col·lisió

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V78

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V78.0 Conductor d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident que no
és de trànsit

 V78.1 Passatger d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident que no
és de trànsit

 V78.2 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V78.3 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident que no és de trànsit

 V78.4 Persona lesionada en pujar o baixar d'autobús en accident de mitjà de transport sense col·lisió

 V78.5 Conductor d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

 V78.6 Passatger d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió, accident de
trànsit

 V78.7 Persona que viatja fora d'autobús lesionada en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit

 V78.9 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en accident de mitjà de transport sense col·lisió,
accident de trànsit
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V79 Ocupant d'autobús lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans de
transport no especificats

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V79

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V79.0 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V79.00 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident que no és de trànsit

  V79.09 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident que no és de trànsit

 V79.1 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V79.10 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident que no és de trànsit

  V79.19 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident que no és de trànsit

 V79.2 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident que no és de trànsit

  V79.20 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident que no és de trànsit

   Col·lisió d'autobús NE, accident que no és de trànsit

  V79.29 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident que no és de trànsit

 V79.3 Ocupant (conductor) (passatger) d'autobús lesionat en accident que no és de trànsit no
especificat

  Accident que no és de trànsit d'autobús NE
Ocupant d'autobús lesionat en accident que no és de trànsit NE

 V79.4 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident de trànsit

  V79.40 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident de trànsit

  V79.49 Conductor d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident de trànsit

 V79.5 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i amb vehicles
de motor no especificats, accident de trànsit

  V79.50 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no especificats,
accident de trànsit

  V79.59 Passatger d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor,
accident de trànsit

 V79.6 Ocupant d'autobús no especificat lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles de motor i
amb vehicles de motor no especificats, accident de trànsit

  V79.60 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb vehicles de motor no
especificats, accident de trànsit

   Col·lisió d'autobús NE (accident de trànsit)

  V79.69 Ocupant no especificat d'autobús lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
de motor, accident de trànsit

 V79.8 Ocupant (conductor) (passatger) d'autobús lesionat en altres accidents de mitjans de transport
especificats

  V79.81 Ocupant (conductor) (passatger) d'autobús lesionat en accidents de mitjans de
transport amb vehicle militar

  V79.88 Ocupant (conductor) (passatger) d'autobús lesionat en altres accidents de mitjans
de transport especificats

 V79.9 Ocupant (conductor) (passatger) d'autobús lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident d'autobús NE
Altres accidents de mitjans de transport terrestre (V80-V89)
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V80 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en accident de mitjà de transport
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V80

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V80.0 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat per caiguda o llançament des d'animal o
vehicle de tracció animal en accident sense col·lisió

  V80.01 Genet lesionat per caiguda o llançament des d'animal en accident sense col·lisió

   V80.010 Genet lesionat per caiguda o llançament des de cavall en accident
sense col·lisió

   V80.018 Genet lesionat per caiguda o llançament des d'un altre animal en
accident sense col·lisió

  V80.02 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat per caiguda o llançament des de
vehicle de tracció animal en accident sense col·lisió

   Bolcada de vehicle de tracció animal NE
Bolcada de vehicle de tracció animal sense col·lisió

 V80.1 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vianant o animal

  Exclou 1: col·lisió de genet o vehicle de tracció animal amb vehicle de tracció animal o
animal muntat (V80.7)

  V80.11 Genet lesionat en col·lisió amb vianant o animal
  V80.12 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vianant o animal
 V80.2 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
  V80.21 Genet lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals
  V80.22 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vehicle amb pedals

 V80.3 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues
o tres rodes

  V80.31 Genet lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de dues o tres rodes

  V80.32 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vehicle de motor de
dues o tres rodes

 V80.4 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta,
furgoneta, vehicle pesant o autobús

  
Exclou 1: genet lesionat en col·lisió amb vehicle militar (V80.910)

ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb vehicle militar
(V80.920)

  V80.41 Genet lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta, furgoneta, vehicle pesant o
autobús

  V80.42 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb cotxe, camioneta,
furgoneta, vehicle pesant o autobús

 V80.5 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle
de motor especificat

  V80.51 Genet lesionat en col·lisió amb un altre tipus de vehicle de motor especificat

  V80.52 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb un altre tipus de
vehicle de motor especificat

 V80.6 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari

  V80.61 Genet lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle ferroviari

  V80.62 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb ferrocarril o vehicle
ferroviari

 V80.7 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles
sense motor

  V80.71 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb animal
muntat

   V80.710 Genet lesionat en col·lisió amb un altre animal muntat

   V80.711 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb animal
muntat
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  V80.72 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb un altre
vehicle de tracció animal

   V80.720 Genet lesionat en col·lisió amb vehicle de tracció animal

   V80.721 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb un altre
vehicle de tracció animal

  V80.73 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb tramvia
   V80.730 Genet lesionat en col·lisió amb tramvia
   V80.731 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb tramvia

  V80.79 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb altres tipus
de vehicles sense motor

   V80.790 Genet lesionat en col·lisió amb altres tipus de vehicles sense motor

   V80.791 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb altres
tipus de vehicles sense motor

 V80.8 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
  V80.81 Genet lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil
  V80.82 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en col·lisió amb objecte fix o immòbil

 V80.9 Genet o ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en altres accidents de mitjans de
transport i en accidents de mitjans de transport no especificats

  V80.91 Genet lesionat en altres accidents de mitjans de transport i en accidents de mitjans
de transport no especificats

   V80.910 Genet lesionat en accident de mitjà de transport amb vehicle militar
   V80.918 Genet lesionat en altres accidents de mitjans de transport
   V80.919 Genet lesionat en accident de mitjà de transport no especificat
    Accident de genet NE

  V80.92 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en altres accidents de mitjans de
transport i en accidents de mitjans de transport no especificats

   V80.920 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en accident de mitjà de
transport amb vehicle militar

   V80.928 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en altres accidents de
mitjans de transport

   V80.929 Ocupant de vehicle de tracció animal lesionat en accident de mitjà de
transport no especificat

    Accident de vehicle de tracció animal NE
V81 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en accident de mitjà de transport

 Inclou: descarrilament de ferrocarril o vehicle ferroviari
persona que viatja fora del tren

 Exclou 1: tramvia (V82.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V81

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V81.0 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en col·lisió amb vehicle de motor, accident
que no és de trànsit

  Exclou 1: ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per col·lisió amb vehicle militar
(V81.83)

 V81.1 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en col·lisió amb vehicle de motor, accident de
trànsit

  Exclou 1: ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per col·lisió amb vehicle militar
(V81.83)

 V81.2 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en col·lisió amb material rodant o per cop de
material rodant

 V81.3 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en col·lisió amb un altre objecte
  Col·lisió de ferrocarril NE
 V81.4 Persona lesionada en pujar o baixar de ferrocarril o vehicle ferroviari
 V81.5 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda en ferrocarril o vehicle ferroviari
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 V81.6 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda des de ferrocarril o vehicle
ferroviari

 V81.7 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en descarrilament sense col·lisió prèvia
 V81.8 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en altres accidents de ferrocarril especificats
  V81.81 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per explosió o incendi al tren

  V81.82 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda d'objecte sobre el
tren

   

Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda de terra sobre el tren
Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda de roques sobre el tren
Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda de neu sobre el tren
Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per caiguda d'arbres sobre el tren

  V81.83 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per col·lisió amb vehicle militar

  V81.89 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat per altres accidents de ferrocarril
especificats

 V81.9 Ocupant de ferrocarril o vehicle ferroviari lesionat en accident de ferrocarril no especificat
  Accident de ferrocarril NE
V82 Ocupant de tramvia motoritzat lesionat en accident de mitjà de transport

 

Inclou: persona que viatja fora del tramvia
tramvia
troleibús
vehicle elèctric interurbà

 

Exclou 1: autobús (V70-V79)
autocar (V70-V79)
tramvia no motoritzat (V76.-)
tren (V81.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V82

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V82.0 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb vehicle de motor, accident que no és de trànsit
 V82.1 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb vehicle de motor, accident de trànsit
 V82.2 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb material rodant o per cop de material rodant
 V82.3 Ocupant de tramvia lesionat en col·lisió amb un altre objecte
  Exclou 1: col·lisió amb vehicle de tracció animal o animal muntat (V82.8)
 V82.4 Persona lesionada en pujar o baixar de tramvia
 V82.5 Ocupant de tramvia lesionat per caiguda en tramvia

  
Exclou 1: caiguda en tramvia:

amb col·lisió prèvia (V82.0-V82.3)
en pujar o baixar de vehicle (V82.4)

 V82.6 Ocupant de tramvia lesionat per caiguda des de tramvia

  
Exclou 1: caiguda des de tramvia:

amb col·lisió prèvia (V82.0-V82.3)
en pujar o baixar de vehicle (V82.4)

 V82.7 Ocupant de tramvia lesionat en descarrilament sense col·lisió prèvia
  Exclou 1: ocupant de tramvia lesionat en descarrilament amb col·lisió prèvia (V82.0-V82.3)
 V82.8 Ocupant de tramvia lesionat en altres accidents de mitjans de transport especificats

  Col·lisió de tramvia amb vehicle militar
Col·lisió de tramvia amb tren o vehicles sense motor

 V82.9 Ocupant de tramvia lesionat en accident de trànsit no especificat
  Accident de tramvia NE
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V83 Ocupant de vehicle especial emprat principalment en instal·lacions industrials lesionat en accident de mitjà
de transport

 

Inclou: carretó industrial autopropulsat
carro d'equipatge d'estació (motoritzat)
toro (carretó elevador de forca)
tramvia, carro o vagoneta (motoritzats) en mina o pedrera
vagoneta de carbó en mina
vehicle d'aeroport per a passatgers amb motor de bateria
vehicle de transport (correu) (equipatge) amb motor de bateria
vehicle de transport de troncs

 Exclou 1: vehicle industrial especial estacionat o en manteniment (W31.-)
vehicles especials per a la construcció (V85.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V83

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V83.0 Conductor de vehicle industrial especial lesionat en accident de trànsit
 V83.1 Passatger de vehicle industrial especial lesionat en accident de trànsit
 V83.2 Persona que viatja fora de vehicle industrial especial lesionada en accident de trànsit
 V83.3 Ocupant no especificat de vehicle industrial especial lesionat en accident de trànsit
 V83.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle industrial especial
 V83.5 Conductor de vehicle industrial especial lesionat en accident que no és de trànsit
 V83.6 Passatger de vehicle industrial especial lesionat en accident que no és de trànsit
 V83.7 Persona que viatja fora de vehicle industrial especial lesionada en accident que no és de trànsit
 V83.9 Ocupant no especificat de vehicle industrial especial lesionat en accident que no és de trànsit
  Accident de vehicle industrial especial NE
V84 Ocupant de vehicle especial emprat principalment en l'agricultura lesionat en accident de mitjà de transport

 Inclou: maquinària agrícola autopropulsada
tractor (i remolc)

 
Exclou 1: accident amb maquinària agrícola de tracció animal (W30.8-)

contacte amb recol·lectora (W30.0)
vehicle agrícola especial estacionat o en manteniment (W30.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V84

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V84.0 Conductor de vehicle agrícola especial lesionat en accident de trànsit
 V84.1 Passatger de vehicle agrícola especial lesionat en accident de trànsit
 V84.2 Persona que viatja fora de vehicle agrícola especial lesionada en accident de trànsit
 V84.3 Ocupant no especificat de vehicle agrícola especial lesionat en accident de trànsit
 V84.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle agrícola especial
 V84.5 Conductor de vehicle agrícola especial lesionat en accident que no és de trànsit
 V84.6 Passatger de vehicle agrícola especial lesionat en accident que no és de trànsit
 V84.7 Persona que viatja fora de vehicle agrícola especial lesionada en accident que no és de trànsit
 V84.9 Ocupant no especificat de vehicle agrícola especial lesionat en accident que no és de trànsit
  Accident de vehicle agrícola especial NE
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V85 Ocupant de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de mitjà de transport

 

Inclou: anivelladora
buldòzer
compactadora
excavadora
mototrabuc
pala mecànica

 Exclou 1: vehicle especial per a la construcció estacionat o en manteniment (W31.-)
vehicle industrial especial (V83.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V85

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V85.0 Conductor de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de trànsit
 V85.1 Passatger de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de trànsit
 V85.2 Persona que viatja fora de vehicle especial per a la construcció lesionada en accident de trànsit
 V85.3 Ocupant no especificat de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident de trànsit
 V85.4 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle especial per a la construcció
 V85.5 Conductor de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident que no és de trànsit
 V85.6 Passatger de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident que no és de trànsit

 V85.7 Persona que viatja fora de vehicle especial per a la construcció lesionada en accident que no és
de trànsit

 V85.9 Ocupant no especificat de vehicle especial per a la construcció lesionat en accident que no és
de trànsit

  Accident de vehicle especial per a la construcció NE

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

 
Exclou 1: vehicle de motor de tres rodes dissenyat per a un ús viari (V30-V39)

vehicle especial tot terreny estacionat o en manteniment (W31.-)
vehicle tot camí (V50-V59)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V86

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

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

  V86.01 Conductor d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en accident de trànsit
  V86.02 Conductor de trineu motoritzat lesionat en accident de trànsit
  V86.03 Conductor de bugui lesionat en accident de trànsit
  V86.04 Conductor de vehicle militar lesionat en accident de trànsit
  V86.05 Conductor de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident de trànsit
  V86.06 Conductor de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident de trànsit

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

   Conductor de kart lesionat en accident de trànsit
Conductor de cotxe de golf lesionat en accident de trànsit

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

  V86.11 Passatger d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en accident de trànsit
  V86.12 Passatger de trineu motoritzat lesionat en accident de trànsit
  V86.13 Passatger de bugui lesionat en accident de trànsit
  V86.14 Passatger de vehicle militar lesionat en accident de trànsit
  V86.15 Passatger de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident de trànsit
  V86.16 Passatger de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident de trànsit
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  V86.19 Passatger d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles
de motor no viaris lesionat en accident de trànsit

   Passatger de kart lesionat en accident de trànsit
Passatger de cotxe de golf lesionat en accident de trànsit

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

  V86.21 Persona que viatja fora d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionada en
accident de trànsit

  V86.22 Persona que viatja fora de trineu motoritzat lesionada en accident de trànsit
  V86.23 Persona que viatja fora de bugui lesionada en accident de trànsit
  V86.24 Persona que viatja fora de vehicle militar lesionada en accident de trànsit

  V86.25 Persona que viatja fora de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionada en accident
de trànsit

  V86.26 Persona que viatja fora de motocicleta tot terreny o de cros lesionada en accident
de trànsit

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

   Persona que viatja fora de kart lesionada en accident de trànsit
Persona que viatja fora de cotxe de golf lesionada en accident de trànsit

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

  V86.31 Ocupant no especificat d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en
accident de trànsit

  V86.32 Ocupant no especificat de trineu motoritzat lesionat en accident de trànsit
  V86.33 Ocupant no especificat de bugui lesionat en accident de trànsit
  V86.34 Ocupant no especificat de vehicle militar lesionat en accident de trànsit

  V86.35 Ocupant no especificat de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident de
trànsit

  V86.36 Ocupant no especificat de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident de
trànsit

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

   Ocupant no especificat de kart lesionat en accident de trànsit
Ocupant no especificat de cotxe de golf lesionat en accident de trànsit

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

  V86.41 Persona lesionada en pujar o baixar d'ambulància o vehicle d'apagar incendis
  V86.42 Persona lesionada en pujar o baixar de trineu motoritzat
  V86.43 Persona lesionada en pujar o baixar de bugui
  V86.44 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle militar
  V86.45 Persona lesionada en pujar o baixar de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes
  V86.46 Persona lesionada en pujar o baixar de motocicleta tot terreny o de cros

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

   Persona lesionada en pujar o baixar de kart
Persona lesionada en pujar o baixar de cotxe de golf

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

  V86.51 Conductor d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en accident que no
és de trànsit

  V86.52 Conductor de trineu motoritzat lesionat en accident que no és de trànsit
  V86.53 Conductor de bugui lesionat en accident que no és de trànsit
  V86.54 Conductor de vehicle militar lesionat en accident que no és de trànsit

  V86.55 Conductor de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident que no és de
trànsit

  V86.56 Conductor de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident que no és de
trànsit
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  V86.59 Conductor d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus de vehicles
de motor no viaris lesionat en accident que no és de trànsit

   Conductor de kart lesionat en accident que no és de trànsit
Conductor de cotxe de golf lesionat en accident que no és de trànsit

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

  V86.61 Passatger d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en accident que no és
de trànsit

  V86.62 Passatger de trineu motoritzat lesionat en accident que no és de trànsit
  V86.63 Passatger de bugui lesionat en accident que no és de trànsit
  V86.64 Passatger de vehicle militar lesionat en accident que no és de trànsit

  V86.65 Passatger de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident que no és de
trànsit

  V86.66 Passatger de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident que no és de
trànsit

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

   Passatger de kart lesionat en accident que no és de trànsit
Passatger de cotxe de golf lesionat en accident que no és de trànsit

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

  V86.71 Persona que viatja fora d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionada en
accident que no és de trànsit

  V86.72 Persona que viatja fora de trineu motoritzat lesionada en accident que no és de
trànsit

  V86.73 Persona que viatja fora de bugui lesionada en accident que no és de trànsit
  V86.74 Persona que viatja fora de vehicle militar lesionada en accident que no és de trànsit

  V86.75 Persona que viatja fora de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionada en accident
que no és de trànsit

  V86.76 Persona que viatja fora de motocicleta tot terreny o de cros lesionada en accident
que no és de trànsit

  V86.79 Persona que viatja fora d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus
de vehicles de motor no viaris lesionada en accident que no és de trànsit

   Persona que viatja fora de kart lesionada en accident que no és de trànsit
Persona que viatja fora de cotxe de golf lesionada en accident que no és de trànsit

 V86.9 Ocupant no especificat de vehicle especial tot terreny o un altre tipus de vehicle de motor no
viari lesionat en accident que no és de trànsit

  V86.91 Ocupant no especificat d'ambulància o vehicle d'apagar incendis lesionat en
accident que no és de trànsit

  V86.92 Ocupant no especificat de trineu motoritzat lesionat en accident que no és de
trànsit

  V86.93 Ocupant no especificat de bugui lesionat en accident que no és de trànsit
  V86.94 Ocupant no especificat de vehicle militar lesionat en accident que no és de trànsit

  V86.95 Ocupant no especificat de vehicle tot terreny de 3 o 4 rodes lesionat en accident
que no és de trànsit

  V86.96 Ocupant no especificat de motocicleta tot terreny o de cros lesionat en accident
que no és de trànsit

  V86.99 Ocupant no especificat d'altres tipus de vehicles especials tot terreny o altres tipus
de vehicles de motor no viaris lesionat en accident que no és de trànsit

   

Accident de vehicle de motor tot terreny NE
Accident de vehicle de motor no viari NE
Altres accidents de vehicle de motor NE
Ocupant no especificat de motocicleta tot terreny lesionat en accident que no és de trànsit
Ocupant no especificat de kart lesionat en accident que no és de trànsit
Ocupant no especificat de cotxe de golf lesionat en accident que no és de trànsit
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V87 Accident de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport de la víctima desconegut

 
Exclou 1: col·lisió que implica:

vehicle amb pedals (V10-V19)
vianant (V01-V09)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V87

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V87.0 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle motoritzat de dues o tres rodes, col·lisió de
trànsit

 V87.1 Persona lesionada en col·lisió entre un altre tipus de vehicle de motor i vehicle de motor de
dues o tres rodes, col·lisió de trànsit

 V87.2 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i camioneta o furgoneta, col·lisió de trànsit
 V87.3 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i autobús, col·lisió de trànsit
 V87.4 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle pesant, col·lisió de trànsit
 V87.5 Persona lesionada en col·lisió entre vehicle pesant i autobús, col·lisió de trànsit
 V87.6 Persona lesionada en col·lisió entre ferrocarril o vehicle ferroviari i cotxe, col·lisió de trànsit

 V87.7 Persona lesionada en col·lisió entre altres tipus de vehicle de motor especificats, col·lisió de
trànsit

 V87.8 Persona lesionada en altres accidents de mitjans de transport especificats sense col·lisió que
impliquen vehicle de motor, accidents de trànsit

 V87.9 Persona lesionada en altres accidents de mitjans de transport especificats (amb col·lisió)
(sense col·lisió) que impliquen vehicle sense motor, accidents de trànsit

V88 Accident que no és de trànsit de tipus especificat amb mitjà de transport de la víctima desconegut

 
Exclou 1: col·lisió que implica:

vehicle amb pedals (V10-V19)
vianant (V01-V09)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V88

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V88.0 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle de motor de dues o tres rodes, col·lisió que
no és de trànsit

 V88.1 Persona lesionada en col·lisió entre un altre tipus de vehicle de motor i vehicle de motor de
dues o tres rodes, col·lisió que no és de trànsit

 V88.2 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i camioneta o furgoneta, col·lisió que no és de trànsit
 V88.3 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i autobús, col·lisió que no és de trànsit
 V88.4 Persona lesionada en col·lisió entre cotxe i vehicle pesant, col·lisió que no és de trànsit
 V88.5 Persona lesionada en col·lisió entre vehicle pesant i autobús, col·lisió que no és de trànsit

 V88.6 Persona lesionada en col·lisió entre ferrocarril o vehicle ferroviari i cotxe, col·lisió que no és de
trànsit

 V88.7 Persona lesionada en col·lisió entre altres tipus de vehicles de motor especificats, col·lisió que
no és de trànsit

 V88.8 Persona lesionada en altres accidents de mitjans de transport especificats sense col·lisió que
impliquen vehicle de motor, accidents que no són de trànsit

 V88.9 Persona lesionada en altres accidents de mitjans de transport especificats (amb col·lisió)
(sense col·lisió) que impliquen vehicle sense motor, accidents que no són de trànsit

V89 Accident de vehicle de motor o sense motor, tipus de vehicle no especificat
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V89

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V89.0 Persona lesionada en accident de vehicle de motor no especificat, accident que no és de trànsit
  Accident que no és de trànsit de vehicle de motor NE
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 V89.1 Persona lesionada en accident de vehicle sense motor no especificat, accident que no és de
trànsit

  Accident que no és de trànsit de vehicle sense motor NE
 V89.2 Persona lesionada en accident de vehicle de motor no especificat, accident de trànsit

  Accident de vehicle de motor NE
Accident viari (de trànsit) NE

 V89.3 Persona lesionada en accident de vehicle sense motor no especificat, accident de trànsit
  Accident de trànsit de vehicle sense motor NE
 V89.9 Persona lesionada en accident de vehicle no especificat
  Col·lisió NE
Accidents de mitjans de transport aquàtic (V90-V94)
V90 Ofegament per immersió i submersió a causa d'accident d'embarcació

 

Exclou 1: accident de mitjà de transport aquàtic civil que implica embarcació militar (V94.81-)
accident d'embarcació militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.0-, Y37.0-)
caiguda a l'aigua no des d'embarcació (W16.-)
ofegament per immersió o submersió relacionats amb mitjans de transport aquàtic sense
accident d'embarcació (V92.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V90

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V90.0 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'embarcació
  V90.00 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de vaixell mercant
  V90.01 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de vaixell de passatge

   Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de transbordador
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de vaixell de línia regular

  V90.02 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de vaixell de pesca

  V90.03 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades

   
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'aerolliscador (en aigües
obertes)
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de moto aquàtica

  V90.04 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'embarcació de vela
  V90.05 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de canoa o caiac

  V90.06 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'embarcació pneumàtica
(no motoritzada)

  V90.08 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades

   Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de planxa de vela

  V90.09 Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'embarcació no
especificada

   
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de barca NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada de vaixell NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de bolcada d'embarcació NE

 V90.1 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'embarcació
  V90.10 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de vaixell mercant
  V90.11 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de vaixell de passatge

   Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de transbordador
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de vaixell de línia regular

  V90.12 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de vaixell de pesca

  V90.13 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades

   
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'aerolliscador (en aigües
obertes)
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de moto aquàtica

  V90.14 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'embarcació de vela
  V90.15 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de canoa o caiac
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  V90.16 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'embarcació
pneumàtica (no motoritzada)

  V90.18 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades

  V90.19 Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'embarcació no
especificada

   
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de barca NE
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament de vaixell NE
Ofegament per immersió i submersió a causa d'enfonsament d'embarcació NE

 V90.2 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació en flames

  V90.20 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell
mercant en flames

  V90.21 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de
passatge en flames

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de transbordador en
flames
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de línia
regular en flames

  V90.22 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de
pesca en flames

  V90.23 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades en flames

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'aerolliscador en
flames (en aigües obertes)
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de moto aquàtica en
flames

  V90.24 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
de vela en flames

  V90.25 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de canoa o
caiac en flames

  V90.26 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
pneumàtica (no motoritzada) en flames

  V90.27 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'esquís
aquàtics en flames

  V90.28 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades en flames

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de planxa de surf en
flames
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de planxa de vela en
flames

  V90.29 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
en flames no especificada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de barca NE en flames
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell NE en
flames
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació NE en
flames

 V90.3 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació esclafada

  V90.30 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell
mercant esclafat

  V90.31 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de
passatge esclafat

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de transbordador
esclafat
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de línia
regular esclafat

  V90.32 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell de
pesca esclafat
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  V90.33 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades esclafades

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'aerolliscador
esclafat
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de moto aquàtica
esclafada

  V90.34 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
de vela esclafada

  V90.35 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de canoa o
caiac esclafats

  V90.36 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
pneumàtica (no motoritzada) esclafada

  V90.37 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'esquís
aquàtics esclafats

  V90.38 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades esclafades

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de planxa de surf
esclafada
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de planxa de vela
esclafada

  V90.39 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
esclafada no especificada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de barca NE
esclafada
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des de vaixell NE esclafat
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació NE
esclafada

 V90.8 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'embarcació
  V90.80 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de vaixell mercant

  V90.81 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de vaixell de
passatge

   Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de transbordador
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de vaixell de línia regular

  V90.82 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de vaixell de
pesca

  V90.83 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades

   
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'aerolliscador (en aigües
obertes)
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de moto aquàtica

  V90.84 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'embarcació de
vela

  V90.85 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de canoa o caiac

  V90.86 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'embarcació
pneumàtica (no motoritzada)

  V90.87 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'esquís aquàtics

  V90.88 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades

   Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de planxa de surf
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de planxa de vela

  V90.89 Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'embarcació no
especificada

   
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de barca NE
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident de vaixell NE
Ofegament per immersió i submersió a causa d'un altre accident d'embarcació NE
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V91 Altres tipus de lesió a causa d'accident d'embarcació

 Inclou: qualsevol lesió, excepte ofegament per immersió i submersió, provocada per un accident
d'embarcació

 Exclou 1: accident de mitjà de transport aquàtic civil que implica embarcació militar (V94.81-)
accident d'embarcació militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36, Y37.-)

 Exclou 2: ofegament per immersió i submersió a causa d'accident d'embarcació (V90.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V91

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V91.0 Cremada per incendi en embarcació

  Exclou 1: cremada per foc localitzat o explosió a bord de vaixell sense accident d'embarcació
(V93.-)

  V91.00 Cremada per incendi en vaixell mercant
  V91.01 Cremada per incendi en vaixell de passatge

   Cremada per incendi en transbordador
Cremada per incendi en vaixell de línia regular

  V91.02 Cremada per incendi en vaixell de pesca
  V91.03 Cremada per incendi en altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Cremada per incendi en aerolliscador (en aigües obertes)
Cremada per incendi en moto aquàtica

  V91.04 Cremada per incendi en embarcació de vela
  V91.05 Cremada per incendi en canoa o caiac
  V91.06 Cremada per incendi en embarcació pneumàtica (no motoritzada)
  V91.07 Cremada per incendi en esquís aquàtics
  V91.08 Cremada per incendi en altres tipus d'embarcacions no motoritzades
  V91.09 Cremada per incendi en embarcació no especificada

   
Cremada per incendi en barca NE
Cremada per incendi en vaixell NE
Cremada per incendi en embarcació NE

 V91.1 Esclafada entre embarcació i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
  Esclafada per bot salvavides després d'haver abandonat el vaixell en una col·lisió

  Nota: Escolliu el tipus especificat d'embarcació en la qual es trobava la víctima en el
moment de la col·lisió

  V91.10 Esclafada entre vaixell mercant i una altra embarcació o un altre objecte per
col·lisió

  V91.11 Esclafada entre vaixell de passatge i una altra embarcació o un altre objecte per
col·lisió

   Esclafada entre transbordador i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
Esclafada entre vaixell de línia regular i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió

  V91.12 Esclafada entre vaixell de pesca i una altra embarcació o un altre objecte per
col·lisió

  V91.13 Esclafada entre un altre tipus d'embarcació motoritzada i una altra embarcació o un
altre objecte per col·lisió

   
Esclafada entre aerolliscador (en aigües obertes) i una altra embarcació o un altre objecte
per col·lisió
Esclafada entre moto aquàtica i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió

  V91.14 Esclafada entre embarcació de vela i una altra embarcació o un altre objecte per
col·lisió

  V91.15 Esclafada entre canoa o caiac i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió

  V91.16 Esclafada entre embarcació pneumàtica (no motoritzada) i una altra embarcació o
un altre objecte per col·lisió

  V91.18 Esclafada entre un altre tipus d'embarcació no motoritzada i una altra embarcació o
un altre objecte per col·lisió

   Esclafada entre planxa de surf i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
Esclafada entre planxa de vela i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
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  V91.19 Esclafada entre embarcació no especificada i una altra embarcació o un altre
objecte per col·lisió

   
Esclafada entre barca NE i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
Esclafada entre vaixell NE i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
Esclafada entre embarcació NE i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió

 V91.2 Caiguda per col·lisió entre embarcació i una altra embarcació o un altre objecte
  Caiguda d'una persona mentre està en una embarcació després de la col·lisió

  Nota: Escolliu el tipus especificat d'embarcació en la qual es trobava la víctima en el
moment de la col·lisió

  

Exclou 1: esclafada entre embarcació i una altra embarcació o un altre objecte per col·lisió
(V91.1-)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació
esclafada (V90.3-)

  V91.20 Caiguda per col·lisió entre vaixell mercant i una altra embarcació o un altre objecte

  V91.21 Caiguda per col·lisió entre vaixell de passatge i una altra embarcació o un altre
objecte

   Caiguda per col·lisió entre transbordador i una altra embarcació o un altre objecte
Caiguda per col·lisió entre vaixell de línia regular i una altra embarcació o un altre objecte

  V91.22 Caiguda per col·lisió entre vaixell de pesca i una altra embarcació o un altre objecte

  V91.23 Caiguda per col·lisió entre un altre tipus d'embarcació motoritzada i una altra
embarcació o un altre objecte

   
Caiguda per col·lisió entre aerolliscador (en aigües obertes) i una altra embarcació o un
altre objecte
Caiguda per col·lisió entre moto aquàtica i una altra embarcació o un altre objecte

  V91.24 Caiguda per col·lisió entre embarcació de vela i una altra embarcació o un altre
objecte

  V91.25 Caiguda per col·lisió entre canoa o caiac i una altra embarcació o un altre objecte

  V91.26 Caiguda per col·lisió entre embarcació pneumàtica (no motoritzada) i una altra
embarcació o un altre objecte

  V91.29 Caiguda per col·lisió entre embarcació no especificada i una altra embarcació o un
altre objecte

   
Caiguda per col·lisió entre barca NE i una altra embarcació o un altre objecte
Caiguda per col·lisió entre vaixell NE i una altra embarcació o un altre objecte
Caiguda per col·lisió entre embarcació NE i una altra embarcació o un altre objecte

 V91.3 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació

  Cop per caiguda d'objecte (part d'una embarcació avariada o un altre objecte) després de caiguda o salt
des d'embarcació avariada

  Exclou 2: ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda o salt des d'embarcació
avariada (V90.2-, V90.3-)

  V91.30 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de vaixell mercant
  V91.31 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de vaixell de passatge

   Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de transbordador
Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de vaixell de línia regular

  V91.32 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de vaixell de pesca

  V91.33 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'altres tipus d'embarcacions
motoritzades

   Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'aerolliscador (en aigües obertes)
Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de moto aquàtica

  V91.34 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació de vela
  V91.35 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de canoa o caiac

  V91.36 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació pneumàtica (no
motoritzada)

  V91.37 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'esquís aquàtics
   Cop per esquís aquàtics després de saltar dels esquís

  V91.38 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'altres tipus d'embarcacions no
motoritzades

   Cop per planxa de surf després de caure de la planxa danyada
Cop per objecte després de caure de planxa de vela danyada
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  V91.39 Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació no especificada

   
Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de barca NE
Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident de vaixell NE
Cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació NE

 V91.8 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'embarcació
  V91.80 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de vaixell mercant
  V91.81 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de vaixell de passatge

   Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de transbordador
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de vaixell de línia regular

  V91.82 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de vaixell de pesca

  V91.83 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'altres tipus d'embarcacions
motoritzades

   Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'aerolliscador (en aigües obertes)
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de moto aquàtica

  V91.84 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'embarcació de vela
  V91.85 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de canoa o caiac

  V91.86 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'embarcació pneumàtica (no
motoritzada)

  V91.87 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'esquís aquàtics

  V91.88 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'altres tipus d'embarcacions no
motoritzades

   Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de planxa de surf
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de planxa de vela

  V91.89 Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'embarcació no especificada

   
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de barca NE
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident de vaixell NE
Altres tipus de lesió a causa d'un altre accident d'embarcació NE

V92 Ofegament per immersió i submersió a causa d'accident a bord d'embarcació, sense accident d'embarcació

 

Exclou 1: accident de mitjà de transport aquàtic civil que implica embarcació militar (V94.81-)
accident d'embarcació militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36, Y37)
caiguda a l'aigua sense embarcació (W16.-)
ofegament per immersió o submersió a causa d'accident d'embarcació (V90-V91)
ofegament per immersió o submersió de bus que voluntàriament salta d'embarcació no
implicada en accident (W16.711, W16.721)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V92

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V92.0 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació

  
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de passarel·la d'embarcament de
l'embarcació
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda per la borda d'embarcació

  Exclou 2: cop de cap contra objecte o contra el fons d'un cos d'aigua a causa de caiguda des
d'embarcació (V94.0-)

  V92.00 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de vaixell mercant

  V92.01 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de vaixell de
passatge

   Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de transbordador
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de vaixell de línia regular

  V92.02 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de vaixell de pesca

  V92.03 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'altres tipus
d'embarcacions motoritzades

   
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'aerolliscador (en aigües
obertes)
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de moto aquàtica

  V92.04 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació de vela
  V92.05 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de canoa o caiac
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  V92.06 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació
pneumàtica (no motoritzada)

  V92.07 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda d'esquís aquàtics

   

Exclou 1: cop per barca durant esquí aquàtic NE (V94.X)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'esquís
aquàtics en flames (V90.27)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'esquís
aquàtics esclafats (V90.37)

  V92.08 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'altres tipus
d'embarcacions no motoritzades

   Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de planxa de surf
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de planxa de vela

   

Exclou 1: altres tipus de lesió a causa de conductor d'embarcació no motoritzada
copejat per una altra embarcació (V94.-)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des
d'embarcació no motoritzada danyada (V90.88)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des
d'embarcació no motoritzada en flames (V90.28)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des
d'embarcació no motoritzada esclafada (V90.38)
ofegament per immersió i submersió a causa de conductor
d'embarcació no motoritzada copejat per una altra embarcació (V94.-)

  V92.09 Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació no
especificada

   
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de barca NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de vaixell NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació NE

 V92.1 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'embarcació

  

Exclou 1: ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de planxa de surf
(V92.08)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des de planxa de vela
(V92.08)
ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda d'esquís aquàtics (V92.07)

  V92.10 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
de vaixell mercant

  V92.11 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
de vaixell de passatge

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment de
transbordador
Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment de
vaixell de línia regular

  V92.12 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
de vaixell de pesca

  V92.13 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'aerolliscador

  V92.14 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'embarcació de vela

  V92.15 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
de canoa o caiac

  V92.16 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'embarcació pneumàtica (no motoritzada)

  V92.19 Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'embarcació no especificada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment de
barca NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment de
vaixell NE
Ofegament per immersió i submersió a causa de llançament a l'aigua per moviment
d'embarcació NE
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 V92.2 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda d'embarcació per
onada

  Codifiqueu
primer:

qualsevol cataclisme associat (X37.0-)

  V92.20 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de
vaixell mercant per onada

  V92.21 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de
vaixell de passatge per onada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de
transbordador per onada
Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de vaixell de
línia regular per onada

  V92.22 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de
vaixell de pesca per onada

  V92.23 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda d'altres
tipus d'embarcacions motoritzades per onada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda d'aerolliscador
(en aigües obertes) per onada
Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de moto
aquàtica per onada

  V92.24 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda
d'embarcació de vela per onada

  V92.25 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de
canoa o caiac per onada

  V92.26 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda
d'embarcació pneumàtica (no motoritzada) per onada

  V92.27 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda
d'esquís aquàtics per onada

   Exclou 1: ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda d'esquís
aquàtics (V92.07)

  V92.28 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda d'altres
tipus d'embarcacions no motoritzades per onada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de planxa de
surf per onada
Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de planxa de
vela per onada

  V92.29 Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda
d'embarcació no especificada per onada

   

Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de barca NE
per onada
Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda de vaixell NE
per onada
Ofegament per immersió i submersió a causa d'arrossegament per la borda d'embarcació
NE per onada

V93 Altres tipus de lesió a causa d'accident a bord d'embarcació, sense accident d'embarcació

 
Exclou 1: accident de mitjà de transport aquàtic civil que implica embarcació militar (V94.81-)

accident d'embarcació militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36, Y37.-)
altres tipus de lesió a causa d'accident d'embarcació (V91.-)

 Exclou 2: ofegament per immersió i submersió a causa d'accident a bord d'embarcació, sense accident
d'embarcació (V92.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V93

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V93.0 Cremada per foc localitzat a bord d'embarcació
  Exclou 1: cremada per incendi en embarcació (V91.0-)
  V93.00 Cremada per foc localitzat a bord de vaixell mercant
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  V93.01 Cremada per foc localitzat a bord de vaixell de passatge

   Cremada per foc localitzat a bord de transbordador
Cremada per foc localitzat a bord de vaixell de línia regular

  V93.02 Cremada per foc localitzat a bord de vaixell de pesca
  V93.03 Cremada per foc localitzat a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Cremada per foc localitzat a bord d'aerolliscador
Cremada per foc localitzat a bord de moto d'aigua

  V93.04 Cremada per foc localitzat a bord d'embarcació de vela
  V93.09 Cremada per foc localitzat a bord d'embarcació no especificada

   
Cremada per foc localitzat a bord de barca NE
Cremada per foc localitzat a bord de vaixell NE
Cremada per foc localitzat a bord d'embarcació NE

 V93.1 Altres cremades a bord d'embarcació
  Cremada per altres causes, excepte foc a bord d'embarcació

  Exclou 1: cremada per incendi en embarcació (V91.0-)
  V93.10 Altres cremades a bord de vaixell mercant
  V93.11 Altres cremades a bord de vaixell de passatge

   Altres cremades a bord de transbordador
Altres cremades a bord de vaixell de línia regular

  V93.12 Altres cremades a bord de vaixell de pesca
  V93.13 Altres cremades a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Altres cremades a bord d'aerolliscador
Altres cremades a bord de moto aquàtica

  V93.14 Altres cremades a bord d'embarcació de vela
  V93.19 Altres cremades a bord d'embarcació no especificada

   
Altres cremades a bord de barca NE
Altres cremades a bord de vaixell NE
Altres cremades a bord d'embarcació NE

 V93.2 Exposició a calor a bord d'embarcació

  
Exclou 1: exposició a calor artificial no a bord d'embarcació (W92)

exposició a calor natural a bord d'embarcació (X30)
exposició a llum solar a bord d'embarcació (X32)

  Exclou 2: cremada per foc a bord d'embarcació (V93.0-)
  V93.20 Exposició a calor a bord de vaixell mercant
  V93.21 Exposició a calor a bord de vaixell de passatge

   Exposició a calor a bord de transbordador
Exposició a calor a bord de vaixell de línia regular

  V93.22 Exposició a calor a bord de vaixell de pesca
  V93.23 Exposició a calor a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades
   Exposició a calor a bord d'aerolliscador
  V93.24 Exposició a calor a bord d'embarcació de vela
  V93.29 Exposició a calor a bord d'embarcació no especificada

   
Exposició a calor a bord de barca NE
Exposició a calor a bord de vaixell NE
Exposició a calor a bord d'embarcació NE

 V93.3 Caiguda a bord d'embarcació
  Exclou 1: caiguda per col·lisió d'embarcació (V91.2-)
  V93.30 Caiguda a bord de vaixell mercant
  V93.31 Caiguda a bord de vaixell de passatge

   Caiguda a bord de transbordador
Caiguda a bord de vaixell de línia regular

  V93.32 Caiguda a bord de vaixell de pesca
  V93.33 Caiguda a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Caiguda a bord d'aerolliscador (en aigües obertes)
Caiguda a bord de moto aquàtica

  V93.34 Caiguda a bord d'embarcació de vela

1394



  V93.35 Caiguda a bord de canoa o caiac
  V93.36 Caiguda a bord d'embarcació pneumàtica (no motoritzada)
  V93.38 Caiguda a bord d'altres tipus d'embarcacions no motoritzades
  V93.39 Caiguda a bord d'embarcació no especificada

   
Caiguda a bord de barca NE
Caiguda a bord de vaixell NE
Caiguda a bord d'embarcació NE

 V93.4 Cop per caiguda d'objecte a bord d'embarcació
  

  Exclou 1: cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació (V91.3)
  V93.40 Cop per caiguda d'objecte en vaixell mercant
  V93.41 Cop per caiguda d'objecte en vaixell de passatge

   Cop per caiguda d'objecte en transbordador
Cop per caiguda d'objecte en vaixell de línia regular

  V93.42 Cop per caiguda d'objecte en vaixell de pesca
  V93.43 Cop per caiguda d'objecte en altres tipus d'embarcacions motoritzades
   Cop per caiguda d'objecte en aerolliscador
  V93.44 Cop per caiguda d'objecte en embarcació de vela
  V93.48 Cop per caiguda d'objecte en altres tipus d'embarcacions no motoritzades
  V93.49 Cop per caiguda d'objecte en embarcació no especificada
 V93.5 Explosió a bord d'embarcació
  Explosió de caldera en vaixell de vapor

  Exclou 2: foc a bord d'embarcació (V93.0-)
  V93.50 Explosió a bord de vaixell mercant
  V93.51 Explosió a bord de vaixell de passatge

   Explosió a bord de transbordador
Explosió a bord de vaixell de línia regular

  V93.52 Explosió a bord de vaixell de pesca
  V93.53 Explosió a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades

   Explosió a bord d'aerolliscador
Explosió a bord de moto aquàtica

  V93.54 Explosió a bord d'embarcació de vela
  V93.59 Explosió a bord d'embarcació no especificada

   
Explosió a bord de barca NE
Explosió a bord de vaixell NE
Explosió a bord d'embarcació NE

 V93.6 Accident amb maquinària a bord d'embarcació

  Exclou 1: explosió de maquinària a bord d'embarcació (V93.4-)
foc en maquinària a bord d'embarcació (V93.0-)

  V93.60 Accident amb maquinària a bord de vaixell mercant
  V93.61 Accident amb maquinària a bord de vaixell de passatge

   Accident amb maquinària a bord de transbordador
Accident amb maquinària a bord de vaixell de línia regular

  V93.62 Accident amb maquinària a bord de vaixell de pesca
  V93.63 Accident amb maquinària a bord d'altres tipus d'embarcacions motoritzades
   Accident amb maquinària a bord d'aerolliscador
  V93.64 Accident amb maquinària a bord d'embarcació de vela
  V93.69 Accident amb maquinària a bord d'embarcació no especificada

   
Accident amb maquinària a bord de barca NE
Accident amb maquinària a bord de vaixell NE
Accident amb maquinària a bord d'embarcació NE

 V93.8 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'embarcació
  Intoxicació accidental per gasos o emanacions en embarcació
  V93.80 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de vaixell mercant
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  V93.81 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de vaixell de passatge

   Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de transbordador
Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de vaixell de línia regular

  V93.82 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de vaixell de pesca

  V93.83 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'altres tipus d'embarcacions
motoritzades

   Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'aerolliscador
Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de moto aquàtica

  V93.84 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'embarcació de vela
  V93.85 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de canoa o caiac

  V93.86 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'embarcació pneumàtica (no
motoritzada)

  V93.87 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'esquís aquàtics
   Cop per objecte durant esquí aquàtic

  V93.88 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'altres tipus d'embarcacions
no motoritzades

   Cop per objecte durant surf
Cop per objecte a bord de planxa de vela

  V93.89 Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'embarcació no
especificada

   
Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de barca NE
Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord de vaixell NE
Altres tipus de lesió a causa d'altres accidents a bord d'embarcació NE

V94 Altres accidents de mitjans de transport aquàtic i accidents de mitjans de transport aquàtic no especificats
 Exclou 1: accidents d'embarcació militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36, Y37)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V94

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V94.0 Cop contra objecte o contra el fons d'un cos d'aigua a causa de caiguda des d'embarcació
  Exclou 2: ofegament per immersió i submersió a causa de caiguda des d'embarcació (V92.0-)
 V94.1 Banyista copejat per embarcació
  Nedador copejat per embarcació
  V94.11 Banyista copejat per embarcació motoritzada
  V94.12 Banyista copejat per embarcació no motoritzada
 V94.2 Conductor d'embarcació no motoritzada copejat per una altra embarcació

  V94.21 Conductor d'embarcació no motoritzada copejat per una altra embarcació no
motoritzada

   
Canoer copejat per una altra embarcació no motoritzada
Surfista copejat per una altra embarcació no motoritzada
Surfista de vela copejat per una altra embarcació no motoritzada

  V94.22 Conductor d'embarcació no motoritzada copejat per embarcació motoritzada

   
Canoer copejat per embarcació de motor
Surfista copejat per embarcació de motor
Surfista de vela copejat per embarcació de motor

 V94.3 Lesió a conductor d'embarcació (pneumàtica) arrossegat per una altra embarcació

  V94.31 Lesió a conductor d'embarcació (pneumàtica) recreativa arrossegat per una altra
embarcació

   Lesió a conductor de cambra d'aire arrossegada per una embarcació de motor
  V94.32 Lesió a conductor d'embarcació no recreativa arrossegat per una altra embarcació

   Lesió a ocupant de bot arrossegat per una barca o un vaixell
Lesió a ocupant de bot salvavides arrossegat per una barca o un vaixell

 V94.4 Lesió a esquiador aquàtic descalç
  Lesió a persona arrossegada per una barca o un vaixell
 V94.8 Altres accidents de mitjans de transport aquàtic
  V94.81 Accident de mitjà de transport aquàtic que implica embarcació militar
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   V94.810 Embarcació civil implicada en accident de mitjà de transport aquàtic
amb embarcació militar

    Passatger en embarcació civil lesionat per accident amb embarcació militar
   V94.811 Civil a l'aigua lesionat per embarcació militar

   V94.818 Altres accidents de mitjans de transport aquàtic que impliquen
embarcacions militars

  V94.89 Altres accidents de mitjans de transport aquàtic
 V94.9 Accident de mitjà de transport aquàtic no especificat
  Accident de mitjà de transport aquàtic NE
Accidents de mitjans de transport aeri i espacial (V95-V97)
Exclou 1: accidents d'aeronau militar en operacions militars o maniobres de guerra (Y36, Y37)
V95 Accident d'aeronau motoritzada que causa lesió a ocupant
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V95

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V95.0 Accident d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.00 Accident no especificat d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.01 Xoc d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.02 Aterratge forçós d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.03 Col·lisió d'helicòpter que causa lesió a ocupant
   Col·lisió d'helicòpter amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V95.04 Incendi d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.05 Explosió d'helicòpter que causa lesió a ocupant
  V95.09 Altres accidents d'helicòpter que causen lesió a ocupant
 V95.1 Accident d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant

  V95.10 Accident no especificat d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a
ocupant

  V95.11 Xoc d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant
  V95.12 Aterratge forçós d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant
  V95.13 Col·lisió d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant

   Col·lisió d'ultralleuger, microlleuger o motoveler amb qualsevol objecte fix, mòbil o en
moviment

  V95.14 Incendi d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant
  V95.15 Explosió d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causa lesió a ocupant

  V95.19 Altres accidents d'ultralleuger, microlleuger o motoveler que causen lesió a
ocupant

 V95.2 Accident d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a ocupant

  V95.20 Accident no especificat d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió
a ocupant

  V95.21 Xoc d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a ocupant

  V95.22 Aterratge forçós d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a
ocupant

  V95.23 Col·lisió d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a ocupant

   Col·lisió d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes amb qualsevol objecte fix, mòbil o en
moviment

  V95.24 Incendi d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.25 Explosió d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causa lesió a ocupant

  V95.29 Altres accidents d'altres tipus d'aeronau privada d'ales fixes que causen lesió a
ocupant

 V95.3 Accident d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.30 Accident no especificat d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.31 Xoc d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.32 Aterratge forçós d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
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  V95.33 Col·lisió d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
   Col·lisió d'aeronau comercial d'ales fixes amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V95.34 Incendi d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.35 Explosió d'aeronau comercial d'ales fixes que causa lesió a ocupant
  V95.39 Altres accidents d'aeronau comercial d'ales fixes que causen lesió a ocupant
 V95.4 Accident d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.40 Accident no especificat d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.41 Xoc d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.42 Aterratge forçós d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.43 Col·lisió d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
   Col·lisió d'aeronau espacial amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V95.44 Incendi d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.45 Explosió d'aeronau espacial que causa lesió a ocupant
  V95.49 Altres accidents d'aeronau espacial que causen lesió a ocupant
 V95.8 Altres accidents d'aeronau motoritzada que causen lesió a ocupant
 V95.9 Accident d'aeronau no especificada que causa lesió a ocupant

  Accident d'aeronau NE
Accident de mitjà de transport aeri NE

V96 Accident d'aeronau no motoritzada que causa lesió a ocupant
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V96

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V96.0 Accident de globus que causa lesió a ocupant
  V96.00 Accident no especificat de globus que causa lesió a ocupant
  V96.01 Xoc de globus que causa lesió a ocupant
  V96.02 Aterratge forçós de globus que causa lesió a ocupant
  V96.03 Col·lisió de globus que causa lesió a ocupant
   Col·lisió de globus amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V96.04 Incendi de globus que causa lesió a ocupant
  V96.05 Explosió de globus que causa lesió a ocupant
  V96.09 Altres accidents de globus que causen lesió a ocupant
 V96.1 Accident d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.10 Accident no especificat d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.11 Xoc d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.12 Aterratge forçós d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.13 Col·lisió d'ala delta que causa lesió a ocupant
   Col·lisió d'ala delta amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V96.14 Incendi d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.15 Explosió d'ala delta que causa lesió a ocupant
  V96.19 Altres accidents d'ala delta que causen lesió a ocupant
 V96.2 Accident de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.20 Accident no especificat de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.21 Xoc de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.22 Aterratge forçós de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.23 Col·lisió de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
   Col·lisió de planador (no motoritzat) amb qualsevol objecte fix, mòbil o en moviment
  V96.24 Incendi de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.25 Explosió de planador (no motoritzat) que causa lesió a ocupant
  V96.29 Altres accidents de planador (no motoritzat) que causen lesió a ocupant
 V96.8 Altres accidents d'aeronau no motoritzada que causen lesió a ocupant
  Accident d'estel de tracció que arrossega una persona que causa lesió a ocupant
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 V96.9 Accident d'aeronau no motoritzada no especificada que causa lesió a ocupant
  Accident d'aeronau no motoritzada NE
V97 Altres accidents de mitjans de transport aeri especificats
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V97

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V97.0 Ocupant d'aeronau lesionat en altres accidents de mitjans de transport aeri especificats
  Caiguda en aeronau, sobre aeronau o des d'aeronau en accident de mitjà de transport aeri

  Exclou 1: accident en pujar o baixar d'aeronau (V97.1)
 V97.1 Persona lesionada en pujar o baixar d'aeronau
 V97.2 Accident de paracaigudes
  V97.21 Paracaigudista enredat en objecte
   Paracaigudista que aterra en un arbre
  V97.22 Paracaigudista lesionat durant l'aterratge
  V97.29 Altres accidents de paracaigudes
 V97.3 Persona a terra lesionada en accident de mitjà de transport aeri
  V97.31 Cop per objecte caigut d'aeronau

   
Cop per xoc d'aeronau
Lesió per xoc d'aeronau amb una casa
Lesió per xoc d'aeronau amb un cotxe

  V97.32 Lesió per hèlix
  V97.33 Xuclada per reactor

  V97.39 Altres tipus de lesió de persona a terra causada per accident de mitjà de transport
aeri

 V97.8 Altres accidents de mitjans de transport aeri no classificats a cap altre lloc

  
Exclou 1: accident d'aeronau NE (V95.9)

exposició a variacions de la pressió atmosfèrica durant l'ascens o el descens (W94.-
)

  V97.81 Accident de mitjà de transport aeri que implica aeronau militar

   V97.810 Aeronau civil implicada en accident de mitjà de transport aeri amb
aeronau militar

    Passatger en aeronau civil lesionat per accident amb aeronau militar
   V97.811 Civil lesionat per aeronau militar

   V97.818 Altres accidents de mitjans de transport aeri que impliquen aeronaus
militars

  V97.89 Altres accidents de mitjans de transport aeri no classificats a cap altre lloc
   Lesió per maquinària d'aeronau
Altres accidents de mitjans de transport i accidents de mitjans de transport no especificats (V98-V99)
Exclou 1: accident de vehicle, tipus de vehicle no especificat (V89.-)
V98 Altres accidents de mitjans de transport especificats
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria V98

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 V98.0 Accident en, dintre de o que implica funicular, no sobre raïls

  
Atrapada o arrossegament per funicular, no sobre raïls
Caiguda o salt des de funicular, no sobre raïls
Objecte llançat des de o contra funicular, no sobre raïls

 V98.1 Accident en, dintre de o que implica iot de terra
 V98.2 Accident en, dintre de o que implica iot de gel
 V98.3 Accident en, dintre de o que implica teleesquí

  Accident en, dintre de o que implica telecadira
Accident en, dintre de o que implica teleesquí de cabina
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 V98.8 Altres accidents de mitjans de transport especificats
V99 Accident de mitjà de transport no especificat
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi V99

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Relliscada, ensopegada, entrebancada i caiguda (W00-W19)
Exclou 1: agressió que implica caiguda (Y01-Y02)

autolesió intencionada que implica caiguda (X80-X81)
caiguda (en) (des de) maquinària (en funcionament) (W28-W31)
caiguda (en) (des de) vehicle de transport (V01-V99)
caiguda des d'animal (V80.-)

Exclou 2: caiguda (en) (des de) edifici en flames (X00.-)
caiguda en un foc (X00-X04, X08)
risc de caiguda (antecedents de caiguda) (Z91.81)

W00 Caiguda per gel i neu
 Inclou: caiguda (relliscada) en gel i neu de vianant que va a peu

 Exclou 1: caiguda des d'esglaons i escales no causada per gel i neu (W10.-)
caiguda en (des de) gel i neu que implica vehicle de vianants (V00.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W00

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W00.0 Caiguda al mateix nivell per gel i neu
 W00.1 Caiguda des d'esglaons i escales per gel i neu
 W00.2 Altres tipus de caiguda des d'un nivell superior per gel i neu
 W00.9 Caiguda no especificada per gel i neu
W01 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
 Inclou: caiguda en corredor mecànic

 

Exclou 1: caiguda al mateix nivell NE (W18.30)
caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada a causa de gel i neu (W00.0)
caiguda des del vàter (W18.1-)
caiguda en dutxa o banyera (W18.2-)
caiguda per xoc (cop) contra objecte (W18.0-)
relliscada, ensopegada i entrebancada NE (W18.40)
relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda (W18.4-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W01

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W01.0 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada sense cop posterior contra
objecte

  Caiguda sobre animal

 W01.1 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop posterior contra
objecte

  W01.10 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop
posterior contra objecte no especificat

  W01.11 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop
posterior contra objecte punxegut objecte o esmolat

   W01.110 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra vidre afilat

   W01.111 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra eina o màquina elèctriques

   W01.118 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra altres objectes punxeguts o esmolats
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   W01.119 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra objecte punxegut o esmolat no especificat

  W01.19 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop
posterior contra altres objectes

   W01.190 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra mobiliari

   W01.198 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada
amb cop posterior contra altres objectes

W03 Altres tipus de caiguda al mateix nivell per col·lisió amb una altra persona
 Caiguda per col·lisió que no és de mitjà de transport amb una altra persona

 

Exclou 1: caiguda al mateix nivell NE (W18.30)
caiguda per gel o neu (W00)
caiguda que implica vehicle de vianants (V00-V09)
col·lisió amb una altra persona sense caiguda (W51)
esclafada o empenta per una multitud o desbandada humana (W52)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W03

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W04 Caiguda d'una persona en ser transportada o sostinguda per altres persones
 Caiguda accidental d'una persona en ser transportada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W04

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W05 Caiguda de cadira de rodes, patinet sense motor i escúter de mobilitat que no estan en moviment

 
Exclou 1: caiguda de cadira de rodes (motoritzada) en moviment (V00.811)

caiguda de patinet (sense motor) (V00.141)
caiguda d'escúter de mobilitat en moviment (V00.831)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W05

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W05.0 Caiguda de cadira de rodes que no està en moviment
 W05.1 Caiguda de patinet sense motor que no està en moviment
 W05.2 Caiguda d'escúter de mobilitat que no està en moviment
W06 Caiguda des de llit
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W06

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W07 Caiguda des de cadira
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W07

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W08 Caiguda des d'altres mobles
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W08

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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W09 Caiguda per i des d'instal·lacions de pati de jocs
 Exclou 1: caiguda que implica maquinària recreativa (W31)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W09

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W09.0 Caiguda per o des de tobogan de pati de jocs
 W09.1 Caiguda des de gronxador de pati de jocs
 W09.2 Caiguda per o des de laberint grimpador
 W09.8 Caiguda per o des d'altres instal·lacions de pati de jocs
W10 Caiguda per i des d'esglaons i escales
 Exclou 1: caiguda des d'esglaons i escales per gel i neu (W00.1)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W10

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W10.0 Caiguda (per) (des de) escala mecànica
 W10.1 Caiguda (per) (des de) vorera
 W10.2 Caiguda (per) (des de) pendent
  Caiguda (per) (des de) rampa
 W10.8 Caiguda (per) (des de) altres esglaons i escales
 W10.9 Caiguda (per) (des de) esglaons i escales no especificats
W11 Caiguda per i des d'escala de mà
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W11

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W12 Caiguda per i des de bastida
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W12

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W13 Caiguda des de, fora de o per edifici o estructura
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W13

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W13.0 Caiguda des de, fora de o per balcó
  Caiguda des de, fora de o per barana
 W13.1 Caiguda des de, fora de o per pont
 W13.2 Caiguda des de, fora de o per sostre
 W13.3 Caiguda a través del terra
 W13.4 Caiguda des de, fora de o per finestra
  Exclou 2: caiguda amb cop posterior contra vidre afilat (W01.110)
 W13.8 Caiguda des de, fora de o per un altre edifici o estructura

  
Caiguda des de, fora de o per viaducte
Caiguda des de, fora de o per paret
Caiguda des de, fora de o per asta de bandera

 W13.9 Caiguda des de, fora de o per edifici, no especificat
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  Exclou 1: caiguda o salt des d'edifici o estructura en flames (X00.-)
esfondrament d'un edifici o estructura (W20.-)

W14 Caiguda des d'arbre
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W14

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W15 Caiguda des de cingle
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W15

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W16 Caiguda, salt o immersió a l'aigua

 

Exclou 1: caiguda a l'aigua des d'embarcació (V90-V94)
cop contra objecte o contra el fons en caure des d'embarcació (V94.0)
efectes de la pressió atmosfèrica a causa d'immersió (W94.-)
ofegament per immersió i submersió accidentals no en embarcació que no impliquen caiguda
(W65-W74)

 Exclou 2: cop contra trampolí (W21.4)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W16

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W16.0 Caiguda en una piscina
  Caiguda en una piscina NE

  Exclou 1: caiguda en una piscina buida (W17.3)
  W16.01 Caiguda en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.011 Caiguda en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua que
causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense caiguda (W67)

   W16.012 Caiguda en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua que
causa altres tipus de lesió

  W16.02 Caiguda en una piscina amb cop contra el fons

   W16.021 Caiguda en una piscina amb cop contra el fons que causa ofegament
per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense caiguda (W67)

   W16.022 Caiguda en una piscina amb cop contra el fons que causa altres tipus
de lesió

  W16.03 Caiguda en una piscina amb cop contra la paret

   W16.031 Caiguda en una piscina amb cop contra la paret que causa ofegament
per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense caiguda (W67)

   W16.032 Caiguda en una piscina amb cop contra la paret que causa altres tipus
de lesió

 W16.1 Caiguda en un cos d'aigua natural

  

Caiguda en un llac
Caiguda en mar oberta
Caiguda en un riu
Caiguda en un torrent

  W16.11 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície de l'aigua
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   W16.111 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en un cos d'aigua
natural sense caiguda (W69)

   W16.112 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa altres tipus de lesió

  W16.12 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons

   W16.121 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en un cos d'aigua
natural sense caiguda (W69)

   W16.122 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons que causa
altres tipus de lesió

  W16.13 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el lateral

   W16.131 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el lateral que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en un cos d'aigua
natural sense caiguda (W69)

   W16.132 Caiguda en un cos d'aigua natural amb cop contra el lateral que causa
altres tipus de lesió

 W16.2 Caiguda en (dins) una banyera o galleda d'aigua plenes
  W16.21 Caiguda en (dins) una banyera plena
   Exclou 1: caiguda en una banyera buida (W18.2)

   W16.211 Caiguda en (dins) una banyera plena que causa ofegament per
immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una banyera
plena sense caiguda (W65)

   W16.212 Caiguda en (dins) una banyera plena que causa altres tipus de lesió
  W16.22 Caiguda en (dins) una galleda d'aigua

   W16.221 Caiguda en (dins) una galleda d'aigua que causa ofegament per
immersió i submersió

   W16.222 Caiguda en (dins) una galleda d'aigua que causa altres tipus de lesió
 W16.3 Caiguda en altres tipus d'aigua

  Caiguda en una font
Caiguda en un embassament

  W16.31 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.311 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de l'aigua
que causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense caiguda (W73)

   W16.312 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de l'aigua
que causa altres tipus de lesió

  W16.32 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons

   W16.321 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense caiguda (W73)

   W16.322 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons que causa
altres tipus de lesió

  W16.33 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral

   W16.331 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense caiguda (W73)
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   W16.332 Caiguda en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral que causa
altres tipus de lesió

 W16.4 Caiguda en aigua no especificada
  W16.41 Caiguda en aigua no especificada que causa ofegament per immersió i submersió
  W16.42 Caiguda en aigua no especificada que causa altres tipus de lesió
 W16.5 Salt o immersió en una piscina
  W16.51 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.511 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua
que causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense salt o immersió (W67)

   W16.512 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la superfície de l'aigua
que causa altres tipus de lesió

  W16.52 Salt o immersió en una piscina amb cop contra el fons

   W16.521 Salt o immersió en una piscina amb cop contra el fons que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense salt o immersió (W67)

   W16.522 Salt o immersió en una piscina amb cop contra el fons que causa altres
tipus de lesió

  W16.53 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la paret

   W16.531 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la paret que causa
ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en una piscina
sense salt o immersió (W67)

   W16.532 Salt o immersió en una piscina amb cop contra la paret que causa
altres tipus de lesió

 W16.6 Salt o immersió en un cos d'aigua natural

  

Salt o immersió en un llac
Salt o immersió en mar oberta
Salt o immersió en un riu
Salt o immersió en un torrent

  W16.61 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.611 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície
de l'aigua que causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en un cos d'aigua
natural sense salt o immersió (W69)

   W16.612 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra la superfície
de l'aigua que causa altres tipus de lesió

  W16.62 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons

   W16.621 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons que
causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en un cos d'aigua
natural sense salt o immersió (W69)

   W16.622 Salt o immersió en un cos d'aigua natural amb cop contra el fons que
causa altres tipus de lesió

 W16.7 Salt o immersió des d'embarcació
  Exclou 1: caiguda a l'aigua des de barca —v. accident d'embarcació (V90-V94)
  W16.71 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.711 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa ofegament per immersió i submersió

   W16.712 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa altres tipus de lesió

  W16.72 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra el fons

   W16.721 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra el fons que causa
ofegament per immersió i submersió
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   W16.722 Salt o immersió des d'embarcació amb cop contra el fons que causa
altres tipus de lesió

 W16.8 Salt o immersió en altres tipus d'aigua

  Salt o immersió en una font
Salt o immersió en un embassament

  W16.81 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de l'aigua

   W16.811 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense salt o immersió (W73)

   W16.812 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra la superfície de
l'aigua que causa altres tipus de lesió

  W16.82 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons

   W16.821 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons que
causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense salt o immersió (W73)

   W16.822 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el fons que
causa altres tipus de lesió

  W16.83 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral

   W16.831 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral que
causa ofegament per immersió i submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en altres tipus
d'aigua sense salt o immersió (W73)

   W16.832 Salt o immersió en altres tipus d'aigua amb cop contra el lateral que
causa altres tipus de lesió

 W16.9 Salt o immersió en aigua no especificada

  W16.91 Salt o immersió en aigua no especificada que causa ofegament per immersió i
submersió

  W16.92 Salt o immersió en aigua no especificada que causa altres tipus de lesió
W17 Altres tipus de caiguda des d'un nivell superior
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W17

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W17.0 Caiguda en un pou
 W17.1 Caiguda en una claveguera o pou de registre
 W17.2 Caiguda en un forat
  Caiguda en un escocell
 W17.3 Caiguda en una piscina buida
  Exclou 1: caiguda en una piscina plena (W16.0-)
 W17.4 Caiguda des de moll
 W17.8 Altres tipus de caiguda des d'un nivell superior
  W17.81 Caiguda des de terraplè (turó)
  W17.82 Caiguda des de (fora de) carret d'anar a comprar
   Caiguda per bolcada de carret d'anar a comprar
  W17.89 Altres tipus de caiguda des d'un nivell superior

   

Caiguda des de grua cistella
Caiguda des de dispositiu elevador
Caiguda des de plataforma de treball elevada mòbil
Caiguda des d'elevador
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W18 Altres tipus de relliscada, ensopegada, entrebancada i caiguda
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W18

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W18.0 Caiguda per xoc contra objecte
  Cop contra objecte amb caiguda posterior

  Exclou 1: caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada o entrebancada amb cop
posterior contra objecte (W01.1-)

  W18.00 Cop contra objecte no especificat amb caiguda posterior
  W18.01 Cop contra equipament esportiu amb caiguda posterior
  W18.02 Cop contra vidre amb caiguda posterior
  W18.09 Cop contra altres objectes amb caiguda posterior
 W18.1 Caiguda des del vàter
  W18.11 Caiguda des del vàter sense cop posterior contra objecte
   Caiguda des del vàter NE
  W18.12 Caiguda des del vàter amb cop posterior contra objecte
 W18.2 Caiguda en (dins) una dutxa o banyera buida

  Exclou 1: caiguda en una banyera plena que causa ofegament per immersió o submersió
(W16.21-)

 W18.3 Altres caigudes al mateix nivell i caigudes al mateix nivell no especificades
  W18.30 Caiguda al mateix nivell no especificada
  W18.31 Caiguda al mateix nivell causada per trepitjar un objecte
   Caiguda al mateix nivell causada per trepitjar un animal

   Exclou 1: relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda causades per
trepitjar un animal (W18.41)

  W18.39 Altres tipus de caiguda al mateix nivell
 W18.4 Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda
  Exclou 1: col·lisió amb una altra persona sense caiguda (W51)
  W18.40 Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda, no especificades

  W18.41 Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda causades per trepitjar un
objecte

   Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda causades per trepitjar un animal

   Exclou 1: relliscada, ensopegada i entrebancada amb caiguda causades per
trepitjar un animal (W18.31)

  W18.42 Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda causades per trepitjar un
forat o obertura

  W18.43 Relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda causades en passar d'un
nivell a un altre

  W18.49 Altres tipus de relliscada, ensopegada i entrebancada sense caiguda
W19 Caiguda no especificada
 Caiguda accidental NE
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W19

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Altres causes externes de lesions accidentals (W00-X58)
Exposició a forces mecàniques inanimades (W20-W49)
Exclou 1: agressió (X92-Y09)

autolesió intencionada (X71-X83)
contacte o col·lisió amb animals o persones (W50-W64)
exposició a forces mecàniques inanimades en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.-, Y37.-)
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W20 Cop per objecte llançat, projectat o caigut

 
Codifiqueu
primer:

qualsevol associació amb:
cataclisme (X34-X39)
impacte de llamp (T75.00)

 

Exclou 1: caiguda d'objecte en accident amb maquinària (W24, W28-W31)
caiguda d'objecte en accident de mitjà de transport (V01-V99)
cop per equipament esportiu llançat (W21.-)
objecte posat en moviment per arma de foc (W32-W34)
objecte posat en moviment per explosió (W35-W40)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W20

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W20.0 Cop per caiguda d'objecte en un esfondrament
  Exclou 2: asfíxia per esfondrament (T71.21)
 W20.1 Cop per objecte causat per esfondrament d'edifici
  Exclou 1: cop per objecte causat per esfondrament d'edifici en flames (X00.2, X02.2)
 W20.8 Altres causes de cop per objecte llançat, projectat o caigut
  Exclou 1: cop per equipament esportiu llançat (W21.-)
W21 Cop o topada contra equipament esportiu

 Exclou 1: agressió amb equipament esportiu (Y08.0-)
cop o topada contra equipament esportiu amb caiguda posterior (W18.01)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W21

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W21.0 Cop per pilota llançada o copejada
  W21.00 Cop per pilota llançada o copejada de tipus no especificat
  W21.01 Cop per pilota de futbol americà
  W21.02 Cop per pilota de futbol
  W21.03 Cop per pilota de beisbol
  W21.04 Cop per pilota de golf
  W21.05 Cop per pilota de bàsquet
  W21.06 Cop per pilota de voleibol
  W21.07 Cop per pilota de softbol
  W21.09 Cop per altres tipus de pilota llançada o copejada
 W21.1 Cop per bat, raqueta o bastó
  W21.11 Cop per bat de beisbol
  W21.12 Cop per raqueta de tennis
  W21.13 Cop per bastó de golf
  W21.19 Cop per altres tipus de bat, raqueta o bastó
 W21.2 Cop per estic o disc d'hoquei
  W21.21 Cop per estic d'hoquei
   W21.210 Cop per estic d'hoquei sobre gel
   W21.211 Cop per estic d'hoquei sobre herba
  W21.22 Cop per disc d'hoquei
   W21.220 Cop per disc d'hoquei sobre gel
   W21.221 Cop per disc d'hoquei sobre herba
 W21.3 Cop per calçat esportiu
  W21.31 Cop per serreta
   Trepitjada per serreta
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  W21.32 Cop per fulla de patí de gel
   Fulla de patí de gel que passa per sobre
  W21.39 Cop per altres tipus de calçat esportiu
 W21.4 Cop contra trampolí

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a caiguda posterior a l'aigua, si escau (W16.-)

 W21.8 Cop o topada contra altres tipus d'equipament esportiu
  W21.81 Cop o topada contra casc de futbol americà
  W21.89 Cop o topada contra altres tipus d'equipament esportiu
 W21.9 Cop o topada contra equipament esportiu no especificat
W22 Cop o topada contra altres objectes
 Exclou 1: cop o topada contra objecte amb caiguda posterior (W18.09)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W22

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W22.0 Cop contra objecte immòbil
  Exclou 1: cop contra equipament esportiu immòbil (W21.8)
  W22.01 Topada amb la paret
  W22.02 Topada amb un fanal
  W22.03 Topada amb un moble
  W22.04 Cop contra la paret d'una piscina

   W22.041 Cop contra la paret d'una piscina que causa ofegament per immersió i
submersió

    Exclou 1: ofegament per immersió i submersió en nedar sense cop
contra la paret de la piscina (W67)

   W22.042 Cop contra la paret d'una piscina que causa altres tipus de lesió
  W22.09 Cop contra altres objectes immòbils
 W22.1 Cop o topada contra coixí de seguretat
  W22.10 Cop o topada contra coixí de seguretat no especificat
  W22.11 Cop o topada contra coixí de seguretat del conductor
  W22.12 Cop o topada contra coixí de seguretat del passatger del seient del davant
  W22.19 Cop o topada contra altres coixins de seguretat
 W22.8 Cop o topada contra altres objectes
  Cop o topada contra objecte NE

  Exclou 1: cop per objecte llançat, projectat o caigut (W20.-)
W23 Atrapada, esclafada, agafada o enxampada en o entre objectes

 

Exclou 1: lesió causada per cop per objecte llançat, projectat o caigut (W20.-)
lesió causada per dispositius elevadors i transmissors (W24.-)
lesió causada per estris manuals no elèctrics (W27.-)
lesió causada per funcionament defectuós d'armes de foc (W32.1, W33.1-, W34.1-)
lesió causada per instruments tallants o punxants (W25-W27)
lesió causada per maquinària (W28-W31)
lesió causada per vehicle de transport emprat com a mitjà de transport (V01-V99)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W23

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W23.0 Atrapada, esclafada, agafada o enxampada entre objectes en moviment
 W23.1 Atrapada, esclafada, agafada o enxampada entre objectes immòbils
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W24 Contacte amb dispositius elevadors i transmissors no classificats a cap altre lloc
 Exclou 1: accidents de mitjans de transport (V01-V99)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W24

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W24.0 Contacte amb dispositius elevadors, no classificats a cap altre lloc

  
Contacte amb polispast de cadena
Contacte amb corretja de transmissió
Contacte amb bossell, palanquí

 W24.1 Contacte amb dispositius transmissors, no classificats a cap altre lloc
  Contacte amb cable de transmissió
W25 Contacte amb vidre afilat

 
Codifiqueu
primer:

qualsevol associació amb:
accident de mitjà de transport (V00-V99)
lesió a causa de vidres projectats per explosió o tret d'arma de foc (W32-W40)

 
Exclou 1: caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada i entrebancada amb cop posterior contra

vidre afilat (W01.110)
cop contra vidre afilat amb caiguda posterior (W18.02)

 Exclou 2: vidre incrustat a la pell (W45)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W25

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W26 Contacte amb altres objectes punxeguts o esmolats
 Exclou 2: objecte punxegut o esmolat incrustat a la pell (W45)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W26

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W26.0 Contacte amb ganivet
  Exclou 1: contacte amb ganivet elèctric (W29.1)
 W26.1 Contacte amb espasa o daga
 W26.2 Contacte amb vora de paper rígid
  Tall de paper
 W26.8 Contacte amb altres objectes punxeguts o esmolats, no classificats a cap altre lloc
  Contacte amb tapa d'una llauna
 W26.9 Contacte amb objectes punxeguts o esmolats no especificats
W27 Contacte amb estri manual no elèctric
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W27

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W27.0 Contacte amb eina de banc de treball

  

Contacte amb barrina
Contacte amb destral
Contacte amb cisell
Contacte amb xerrac
Contacte amb tornavís
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 W27.1 Contacte amb eina de jardineria

  

Contacte amb aixada
Contacte amb tallagespa no motoritzat
Contacte amb forca
Contacte amb rascle

 W27.2 Contacte amb tisores
 W27.3 Contacte amb agulla (de cosir)
  Exclou 1: contacte amb agulla hipodèrmica (W46.-)
 W27.4 Contacte amb estri de cuina

  
Contacte amb forquilla
Contacte amb picador de gel
Contacte amb obrellaunes NE

 W27.5 Contacte amb guillotina
 W27.8 Contacte amb altres estris manuals no elèctrics

  Contacte amb màquina de cosir no elèctrica
Contacte amb pala

W28 Contacte amb tallagespa motoritzat
 Tallagespa motoritzat (comercial) (residencial)
 Exclou 1: contacte amb tallagespa no motoritzat (W27.1)

 Exclou 2: exposició a corrent elèctric (W86.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W28

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W29 Contacte amb altres estris manuals i dispositius domèstics elèctrics

 

Exclou 1: contacte amb aparell domèstic calent (X15)
contacte amb estri manual no elèctric (W27.-)
contacte amb maquinària comercial (W31.82)
exposició a corrent elèctric (W86)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W29

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W29.0 Contacte amb aparell de cuina elèctric

  

Contacte amb batedora
Contacte amb obrellaunes
Contacte amb trituradora d'escombraries
Contacte amb mesclador

 W29.1 Contacte amb ganivet elèctric
 W29.2 Contacte amb altres dispositius domèstics elèctrics

  

Contacte amb ventilador elèctric
Contacte amb assecadora (centrifugadora) (elèctrica) (de roba)
Contacte amb rentadora
Contacte amb màquina de cosir

 W29.3 Contacte amb estris manuals i maquinària elèctrics d'exterior i de jardineria

  

Contacte amb serra de cadena
Contacte amb retallavores
Contacte amb motocultor
Contacte amb tallabarder
Contacte amb altres eines de jardineria elèctriques

  Exclou 1: contacte amb tallagespa motoritzat (W28)
 W29.4 Contacte amb clavadora
 W29.8 Contacte amb altres estris manuals i dispositius domèstics elèctrics
  Contacte amb eina de bricolatge NE
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W30 Contacte amb maquinària agrícola
 Inclou: màquina agrícola de tracció animal

 
Exclou 1: accident de vehicle de transport agrícola (V01-V99)

explosió de graner (W40.8)
exposició a corrent elèctric (W86.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W30

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W30.0 Contacte amb recol·lectora

  Contacte amb segadora
Contacte amb batedora

 W30.1 Contacte amb dispositiu de presa de força
 W30.2 Contacte amb grua derrick
 W30.3 Contacte amb elevador de gra
  Exclou 1: explosió de graner (W40.8)
 W30.8 Contacte amb altres tipus de maquinària agrícola especificada
  W30.81 Contacte amb vehicle de transport agrícola estacionat

   Contacte amb vehicle de transport agrícola en reparació que no es troba en una calçada
pública

   Exclou 1: accident de vehicle de transport agrícola (V01-V99)
  W30.89 Contacte amb altres tipus de maquinària agrícola especificada
 W30.9 Contacte amb maquinària agrícola no especificada
  Contacte amb maquinària agrícola NE
W31 Contacte amb altres tipus de maquinària i amb maquinària no especificada

 
Exclou 1: contacte amb maquinària agrícola (W30.-)

contacte amb maquinària autopropulsada o arrossegada per un vehicle (V01-V99)
exposició a corrent elèctric (W86)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W31

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W31.0 Contacte amb maquinària de mineria i de perforació del sòl

  

Contacte amb sonda o perforadora (de sòl marí) (de terra)
Contacte amb muntacàrregues d'un pou
Contacte amb elevador d'un pou
Contacte amb pala excavadora

 W31.1 Contacte amb màquina de metal·lúrgia

  

Contacte amb disc abrasiu
Contacte amb recalcadora
Contacte amb torn
Contacte amb tisores mecàniques
Contacte amb perforadora de metalls
Contacte amb fresadora
Contacte amb premsa mecànica
Contacte amb laminador
Contacte amb motoserra de metalls

 W31.2 Contacte amb màquina elèctrica de fusteria i ebenisteria

  

Contacte amb serra de cinta
Contacte amb serra de banc
Contacte amb serra circular
Contacte amb motlluradora
Contacte amb polidora suspesa
Contacte amb motoserra
Contacte amb serra radial
Contacte amb polidora

  Exclou 1: eines de fusteria no elèctriques (W27.0)
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 W31.3 Contacte amb màquina motriu

  

Contacte amb turbina de gas
Contacte amb motor de combustió interna
Contacte amb màquina de vapor
Contacte amb turbina hidràulica

 W31.8 Contacte amb altres tipus de maquinària especificada
  W31.81 Contacte amb maquinària recreativa
   Contacte amb muntanyes russes
  W31.82 Contacte amb altres tipus de maquinària comercial

   

Contacte amb ventilador elèctric comercial
Contacte amb aparells de cuina comercials
Contacte amb assecadora comercial (centrifugadora) (elèctrica) (de roba)
Contacte amb rentadora comercial
Contacte amb màquina de cosir comercial

   Exclou 1: contacte amb dispositius domèstics elèctrics (W29.-)
contacte amb tallagespa motoritzat (W28)

  W31.83 Contacte amb vehicle especial per a la construcció estacionat

   Contacte amb vehicle especial per a la construcció en reparació que no es troba en una
calçada pública

   Exclou 1: accident de vehicle especial per a la construcció (V01-V99)
  W31.89 Contacte amb altres tipus de maquinària especificada
 W31.9 Contacte amb maquinària no especificada
  Contacte amb maquinària NE
W32 Tret i funcionament defectuós accidentals d'arma curta

 

Inclou: tret i funcionament defectuós accidentals d'arma de mà
tret i funcionament defectuós accidentals de pistola
tret i funcionament defectuós accidentals de revòlver
tret i funcionament defectuós d'arma curta NE

 

Exclou 1: agressió per tret d'arma curta (X93)
autolesió intencionada per tret d'arma curta (X72)
tret d'arma curta en intervenció legal (Y35.0-)
tret d'arma curta en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.4-)
tret i funcionament defectuós accidentals d'arma d'aire (W34.010, W34.110)
tret i funcionament defectuós accidentals d'escopeta (W33.01, W33.11)
tret i funcionament defectuós accidentals d'escopeta BB (W34.010, W34.110)
tret i funcionament defectuós accidentals d'escopeta de perdigons (W34.010, W34.110)
tret i funcionament defectuós de pistola de Very (W34.09, W34.19)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W32

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W32.0 Tret accidental d'arma curta
 W32.1 Funcionament defectuós accidental d'arma curta

  

Lesió a causa d'explosió d'arma curta (parts)
Lesió a causa de funcionament defectuós de mecanisme o component d'arma curta
Lesió a causa de retrocés d'arma curta
Cremada per pólvora d'arma curta
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W33 Tret i funcionament defectuós accidentals de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 Inclou: tret i funcionament defectuós de rifle, escopeta i arma llarga de foc NE

 

Exclou 1: agressió per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc (X94)
autolesió intencionada per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc (X73)
tret d'arma de foc en intervenció legal (Y35.0-)
tret d'arma de foc en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.4-)
tret i funcionament defectuós accidentals d'arma curta (W32.-)
tret i funcionament defectuós accidentals d'arma d'aire (W34.010, W34.110)
tret i funcionament defectuós accidentals d'escopeta BB (W34.010, W34.110)
tret i funcionament defectuós accidentals d'escopeta de perdigons (W34.010, W34.110)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W33

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W33.0 Tret accidental de rifle, escopeta i arma llarga de foc
  W33.00 Tret accidental d'arma llarga de foc no especificada
   Tret d'arma llarga de foc no especificada NE
  W33.01 Tret accidental d'escopeta
   Tret d'escopeta NE
  W33.02 Tret accidental de rifle de caça
   Tret de rifle de caça NE
  W33.03 Tret accidental de metralladora
   Tret de metralladora NE
  W33.09 Tret accidental d'altres armes llargues de foc
   Tret d'altres armes llargues de foc NE
 W33.1 Funcionament defectuós accidental de rifle, escopeta i arma llarga de foc

  

Lesió per explosió de (parts de) rifle, escopeta i arma llarga de foc
Lesió per funcionament defectuós de mecanisme o component de rifle, escopeta i arma llarga de foc
Lesió per perforació, tall, esclafada o enxampada amb mecanisme de percussió amb corredora, mira
telescòpica o una altra part de l'arma
Lesió per retrocés de rifle, escopeta i arma llarga de foc
Cremada per pólvora de rifle, escopeta i arma llarga de foc

  W33.10 Funcionament defectuós accidental d'arma llarga de foc no especificada
   Funcionament defectuós d'arma llarga de foc no especificada NE
  W33.11 Funcionament defectuós accidental d'escopeta
   Funcionament defectuós d'escopeta NE
  W33.12 Funcionament defectuós accidental de rifle de caça
   Funcionament defectuós de rifle de caça NE
  W33.13 Funcionament defectuós accidental de metralladora
   Funcionament defectuós de metralladora NE
  W33.19 Funcionament defectuós accidental d'altres armes llargues de foc
   Funcionament defectuós d'altres armes llargues de foc NE
W34 Tret i funcionament defectuós accidentals d'altres armes de foc i d'armes de foc no especificades
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W34

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W34.0 Tret accidental d'altres armes de foc i d'armes de foc no especificades
  W34.00 Tret accidental d'armes de foc no especificades

   
Tret d'armes de foc NE
Ferida de bala NE
Tret NE

  W34.01 Tret accidental d'armes de gas, d'aire o accionades per ressort
   W34.010 Tret accidental d'arma d'aire

    Tret accidental d'escopeta BB
Tret accidental d'escopeta de perdigons
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   W34.011 Tret accidental d'escopeta de boles de pintura
    Lesió accidental per tret d'escopeta de boles de pintura
   W34.018 Tret accidental d'altres armes de gas, d'aire o accionades per ressort
  W34.09 Tret accidental d'altres armes de foc especificades
   Tret accidental de pistola de Very [pistola de bengales]
 W34.1 Funcionament defectuós accidental d'altres armes de foc i d'armes de foc no especificades
  W34.10 Funcionament defectuós accidental d'armes de foc no especificades
   Funcionament defectuós d'arma de foc NE

  W34.11 Funcionament defectuós accidental d'armes de gas, d'aire o accionades per
ressort

   W34.110 Funcionament defectuós accidental d'arma d'aire

    Funcionament defectuós accidental d'escopeta BB
Funcionament defectuós accidental d'escopeta de perdigons

   W34.111 Funcionament defectuós accidental d'escopeta de boles de pintura
    Lesió accidental per funcionament defectuós d'escopeta de boles de pintura

   W34.118 Funcionament defectuós accidental d'altres armes de gas, d'aire o
accionades per ressort

  W34.19 Funcionament defectuós accidental d'altres armes de foc especificades
   Funcionament defectuós accidental de pistola de Very [pistola de bengales]
W35 Explosió i ruptura de caldera
 Exclou 1: explosió i ruptura de caldera d'embarcació (V93.4)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W35

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W36 Explosió i ruptura de cilindre de gas
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W36.1 Explosió i ruptura d'envàs d'aerosol
 W36.2 Explosió i ruptura de dipòsit d'aire
 W36.3 Explosió i ruptura de dipòsit de gas a pressió
 W36.8 Explosió i ruptura d'altres cilindres de gas
 W36.9 Explosió i ruptura de cilindre de gas no especificat
W37 Explosió i ruptura de pneumàtic, canonada o mànega pressuritzats
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W37.0 Explosió de pneumàtic de bicicleta
 W37.8 Explosió i ruptura d'altres pneumàtics, canonades o mànegues pressuritzats
W38 Explosió i ruptura d'altres dispositius pressuritzats especificats
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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W39 Accident pirotècnic
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W39

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W40 Explosió d'altres materials

 

Exclou 1: agressió per material explosiu (X96)
autolesió intencionada per material explosiu (X75)
explosió en intervenció legal (Y35.1-)
explosió en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.0-, Y36.2-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W40

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W40.0 Explosió de materials per a voladura

  

Explosió de càpsula de càrrega explosiva
Explosió de detonador
Explosió de dinamita
Explosió d'explosiu (qualsevol) emprat en voladures

 W40.1 Explosió de gasos explosius

  

Explosió d'acetilè
Explosió de butà
Explosió de gas d'hulla
Explosió en mina NE
Explosió de gas explosiu
Explosió de grisú
Explosió de vapors de gasolina
Explosió de metà
Explosió de propà

 W40.8 Explosió d'altres materials explosius especificats

  

Explosió en dipòsit NE
Explosió en fàbrica NE
Explosió en graner
Explosió de municions

  Exclou 1: explosió en intervenció legal (Y35.1-)
explosió en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.0-, Y36.2-)

 W40.9 Explosió de materials explosius no especificats
  Explosió NE
W42 Exposició al soroll
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W42

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W42.0 Exposició a ones supersòniques
 W42.9 Exposició a altres tipus de soroll
  Exposició a ones sonores NE
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W45 Cos estrany o objecte que travessa la pell

 Inclou: cos estrany o objecte incrustat a la pell
ungla incrustada a la pell

 

Exclou 2: contacte amb altres objectes punxeguts o esmolats (W26.-)
contacte amb estris manuals (no elèctrics) (elèctrics) (W27-W29)
contacte amb vidre afilat (W25.-)
cop amb objectes (W20-W22)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W45

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W45.0 Clau que travessa la pell
 W45.8 Altres cossos estranys o objectes que travessen la pell
  Estella a la pell NE
W46 Contacte amb agulla hipodèrmica
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W46

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W46.0 Contacte amb agulla hipodèrmica
  Punxada d'agulla hipodèrmica NE
 W46.1 Contacte amb agulla hipodèrmica contaminada
W49 Exposició a altres forces mecàniques inanimades

 Inclou: exposició a forces gravitatòries [G] anòmales
exposició a forces mecàniques inanimades NCAL

 Exclou 1: exposició a forces mecàniques inanimades en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.-,
Y37.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W49

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W49.0 Element que causa constricció externa
  W49.01 Cabells que causen constricció externa
  W49.02 Corda o fil que causen constricció externa
  W49.03 Goma elàstica que causa constricció externa
  W49.04 Anell o altres joies que causen constricció externa
  W49.09 Altres elements especificats que causen constricció externa
 W49.9 Exposició a altres forces mecàniques inanimades
Exposició a forces mecàniques animades (W50-W64)
Exclou 1: efecte tòxic de contacte amb animals i plantes verinosos (T63.-)
W50 Cop, puntada de peu, torçada, mossegada o esgarrapada accidentals fets per una altra persona
 Inclou: cop, puntada de peu, torçada, mossegada o esgarrapada fets per una altra persona NE

 Exclou 1: agressió per força física (Y04)
cop amb objectes (W20-W22)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W50

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W50.0 Cop accidental fet per una altra persona
  Cop fet per una altra persona NE
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 W50.1 Puntada de peu accidental feta per una altra persona
  Puntada de peu feta per una altra persona NE
 W50.2 Torçada accidental feta per una altra persona
  Torçada feta per una altra persona NE
 W50.3 Mossegada accidental feta per una altra persona

  Mossegada d'ésser humà
Mossegada feta per una altra persona NE

 W50.4 Esgarrapada accidental feta per una altra persona
  Esgarrapada feta per una altra persona NE
W51 Topada o xoc accidentals amb una altra persona

 Exclou 1: agressió per topada o xoc amb una altra persona (Y04.2)
caiguda per col·lisió amb una altra persona (W03)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W51

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W52 Esclafada, empenta o trepitjada per una multitud o desbandada humana
 Esclafada, empenta o trepitjada per una multitud o desbandada humana amb caiguda o sense
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W52

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W53 Contacte amb rosegadors
 Inclou: contacte amb saliva, femta o orina de rosegador

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W53

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W53.0 Contacte amb ratolins
  W53.01 Mossegada de ratolí
  W53.09 Altres tipus de contacte amb ratolins
 W53.1 Contacte amb rates
  W53.11 Mossegada de rata
  W53.19 Altres tipus de contacte amb rates
 W53.2 Contacte amb esquirols
  W53.21 Mossegada d'esquirol
  W53.29 Altres tipus de contacte amb esquirols
 W53.8 Contacte amb altres rosegadors
  W53.81 Mossegada d'altres rosegadors
  W53.89 Altres tipus de contacte amb altres rosegadors
W54 Contacte amb gossos
 Inclou: contacte amb saliva, femta o orina de gos

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W54

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W54.0 Mossegada de gos
 W54.1 Cop de gos
  Persona llançada per envestida de gos
 W54.8 Altres tipus de contacte amb gossos
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W55 Contacte amb altres mamífers
 Inclou: contacte amb saliva, femta o orina de mamífer

 

Exclou 1: animal muntat —v. accidents de mitjans de transport
contacte amb mamífers marins (W56.-)
mossegada o cop de gos (W54)
mossegada o cop de rosegador (W53.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W55

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W55.0 Contacte amb gats
  W55.01 Mossegada de gat
  W55.03 Esgarrapada de gat
  W55.09 Altres tipus de contacte amb gats
 W55.1 Contacte amb cavalls
  W55.11 Mossegada de cavall
  W55.12 Cop de cavall
  W55.19 Altres tipus de contacte amb cavalls
 W55.2 Contacte amb vaques
  Contacte amb toros
  W55.21 Mossegada de vaca
  W55.22 Cop de vaca
   Cornada de toro
  W55.29 Altres tipus de contacte amb vaques
 W55.3 Contacte amb altres tipus de bestiar de peu forcat

  Contacte amb cabres
Contacte amb ovelles

  W55.31 Mossegada d'altres tipus de bestiar de peu forcat
  W55.32 Cop d'altres tipus de bestiar de peu forcat

   Cornada de cabra
Cornada de marrà

  W55.39 Altres tipus de contacte amb altres tipus de bestiar de peu forcat
 W55.4 Contacte amb porcs
  W55.41 Mossegada de porc
  W55.42 Cop de porc
  W55.49 Altres tipus de contacte amb porcs
 W55.5 Contacte amb ossos rentadors
  W55.51 Mossegada d'os rentador
  W55.52 Cop d'os rentador
  W55.59 Altres tipus de contacte amb ossos rentadors
 W55.8 Contacte amb altres mamífers
  W55.81 Mossegada d'altres mamífers
  W55.82 Cop d'altres mamífers
  W55.89 Altres tipus de contacte amb altres mamífers
W56 Contacte amb animals marins no verinosos
 Exclou 1: contacte amb animals marins verinosos (T63.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W56

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W56.0 Contacte amb dofins
  W56.01 Mossegada de dofí
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  W56.02 Cop de dofí
  W56.09 Altres tipus de contacte amb dofins
 W56.1 Contacte amb lleons marins
  W56.11 Mossegada de lleó marí
  W56.12 Cop de lleó marí
  W56.19 Altres tipus de contacte amb lleons marins
 W56.2 Contacte amb orques
  
  W56.21 Mossegada d'orca
  W56.22 Cop d'orca
  W56.29 Altres tipus de contacte amb orques
 W56.3 Contacte amb altres mamífers marins
  W56.31 Mossegada d'altres mamífers marins
  W56.32 Cop d'altres mamífers marins
  W56.39 Altres tipus de contacte amb altres mamífers marins
 W56.4 Contacte amb taurons
  W56.41 Mossegada de tauró
  W56.42 Cop de tauró
  W56.49 Altres tipus de contacte amb taurons
 W56.5 Contacte amb altres tipus de peix
  W56.51 Mossegada d'altres tipus de peix
  W56.52 Cop d'altres tipus de peix
  W56.59 Altres tipus de contacte amb altres tipus de peix
 W56.8 Contacte amb altres animals marins no verinosos
  W56.81 Mossegada d'altres animals marins no verinosos
  W56.82 Cop d'altres animals marins no verinosos
  W56.89 Altres tipus de contacte amb altres animals marins no verinosos
W57 Picada o fiblada d'insecte no verinós i altres artròpodes no verinosos
 Exclou 1: contacte amb insectes i artròpodes verinosos (T63.2-, T63.3-, T63.4-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W57

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W58 Contacte amb cocodrils o caimans
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W58

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W58.0 Contacte amb caimans
  W58.01 Mossegada de caiman
  W58.02 Cop de caiman
  W58.03 Esclafada per caiman
  W58.09 Altres tipus de contacte amb caimans
 W58.1 Contacte amb cocodrils
  W58.11 Mossegada de cocodril
  W58.12 Cop de cocodril
  W58.13 Esclafada per cocodril
  W58.19 Altres tipus de contacte amb cocodrils
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W59 Contacte amb altres rèptils no verinosos
 Exclou 1: contacte amb rèptils verinosos (T63.0-, T63.1-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W59

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W59.0 Contacte amb llangardaixos no verinosos
  W59.01 Mossegada de llangardaix no verinós
  W59.02 Cop de llangardaix no verinós
  W59.09 Altres tipus de contacte amb llangardaixos no verinosos
   Exposició a llangardaixos no verinosos
 W59.1 Contacte amb serps no verinoses
  W59.11 Mossegada de serp no verinosa
  W59.12 Cop de serp no verinosa
  W59.13 Esclafada per serp no verinosa
  W59.19 Altres tipus de contacte amb serps no verinoses
 W59.2 Contacte amb tortugues
  W59.21 Mossegada de tortuga
  W59.22 Cop de tortuga
  W59.29 Altres tipus de contacte amb tortugues
   Exposició a tortugues
 W59.8 Contacte amb altres rèptils no verinosos
  W59.81 Mossegada d'altres rèptils no verinosos
  W59.82 Cop d'altres rèptils no verinosos
  W59.83 Esclafada per altres rèptils no verinosos
  W59.89 Altres tipus de contacte amb altres rèptils no verinosos
W60 Contacte amb punxes o espines de plantes no verinoses i fulles punxegudes
 Exclou 1: contacte amb plantes verinoses (T63.7-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W60

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W61 Contacte amb aus (domèstiques) (salvatges)
 Inclou: contacte amb excrements d'au

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W61

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W61.0 Contacte amb lloros
  W61.01 Mossegada de lloro
  W61.02 Cop de lloro
  W61.09 Altres tipus de contacte amb lloros
   Exposició a lloros
 W61.1 Contacte amb guacamais
  W61.11 Mossegada de guacamai
  W61.12 Cop de guacamai
  W61.19 Altres tipus de contacte amb guacamais
   Exposició a guacamais
 W61.2 Contacte amb altres psitàcids
  W61.21 Mossegada d'altres psitàcids
  W61.22 Cop d'altres psitàcids
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  W61.29 Altres tipus de contacte amb altres psitàcids
   Exposició a altres psitàcids
 W61.3 Contacte amb pollastres
  W61.32 Cop de pollastre
  W61.33 Cop de bec de pollastre
  W61.39 Altres tipus de contacte amb pollastres
   Exposició a pollastres
 W61.4 Contacte amb galls dindi
  W61.42 Cop de gall dindi
  W61.43 Cop de bec de gall dindi
  W61.49 Altres tipus de contacte amb galls dindi
 W61.5 Contacte amb oques
  W61.51 Mossegada d'oca
  W61.52 Cop d'oca
  W61.59 Altres tipus de contacte amb oques
 W61.6 Contacte amb ànecs
  W61.61 Mossegada d'ànec
  W61.62 Cop d'ànec
  W61.69 Altres tipus de contacte amb ànecs
 W61.9 Contacte amb altres aus
  W61.91 Mossegada d'altres aus
  W61.92 Cop d'altres aus
  W61.99 Altres tipus de contacte amb altres aus
   Contacte amb au NE
W62 Contacte amb amfibis no verinosos
 Exclou 1: contacte amb amfibis verinosos (T63.81-R63.83)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W62

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W62.0 Contacte amb granotes no verinoses
 W62.1 Contacte amb gripaus no verinosos
 W62.9 Contacte amb altres amfibis no verinosos
W64 Exposició a altres forces mecàniques animades
 Inclou: exposició a animal no verinós NE

 Exclou 1: contacte amb animal verinós (T63.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W64

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Ofegament per immersió i submersió en accident que no és de mitjà de transport (W65-W74)
Exclou 1: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa d'accident de mitjà de transport aquàtic (V90.-, V92.-)

ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de caiguda a l'aigua (W16.-)
Exclou 2: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de cataclisme (X34-X39)
W65 Ofegament per immersió i submersió accidentals en una banyera

 Exclou 1: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de caiguda en (dins) una banyera
(W16.211)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W65

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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W67 Ofegament per immersió i submersió accidentals en una piscina

 

Exclou 1: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de caiguda en una piscina (W16.011,
W16.021, W16.031)
ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de cop contra la paret d'una piscina
(W22.041)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W67

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W69 Ofegament per immersió i submersió accidentals en aigües naturals

 

Ofegament per immersió i submersió accidentals en un llac
Ofegament per immersió i submersió accidentals en mar oberta
Ofegament per immersió i submersió accidentals en un riu
Ofegament per immersió i submersió accidentals en un torrent

 Exclou 1: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de caiguda en un cos d'aigua natural
(W16.111, W16.121, W16.131)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W69

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W73 Altres causes especificades d'ofegament per immersió i submersió en accident que no és de mitjà de
transport

 Ofegament per immersió i submersió accidentals en un dipòsit d'extinció
Ofegament per immersió i submersió accidentals en un embassament

 Exclou 1: ofegament per immersió i submersió accidentals a causa de caiguda en altres tipus d'aigua
(W16.311, W16.321, W16.331)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W73

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W74 Causa no especificada d'ofegament per immersió i submersió accidentals
 Ofegament per immersió NE
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W74

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Exposició a corrent elèctric, radiació, i temperatura i pressió ambientals extremes (W85-W99)
Exclou 1: exposició a:

calor natural (X30)
error de dosificació en radiació o temperatura durant assistència mèdica i quirúrgica (Y63.2-Y63.5)
fred natural (X31)
llamp (T75.0-)
llum solar (X32)
procediment radiològic i radioteràpia (Y84.2)
radiació natural NE (X39)

W85 Exposició a línies de transmissió elèctrica
 Línia elèctrica tallada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W85

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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W86 Exposició a altres tipus de corrent elèctric especificat
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W86

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W86.0 Exposició a cables i aparells domèstics
 W86.1 Exposició a cables, dispositius i maquinària elèctrica industrials

  

Exposició a conductors
Exposició a aparell de control
Exposició a instal·lacions i maquinària elèctriques
Exposició a transformadors

 W86.8 Exposició a altres tipus de corrent elèctric

  

Exposició a cables i dispositius en una granja
Exposició a cables i dispositius a l'aire lliure
Exposició a cables i dispositius en un edifici públic
Exposició a cables i dispositius en institucions residencials
Exposició a cables i dispositius en escoles

W88 Exposició a radiació ionitzant
 Exclou 1: exposició a llum solar (X32)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W88

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W88.0 Exposició a raigs X
 W88.1 Exposició a isòtops radioactius
 W88.8 Exposició a altres tipus de radiació ionitzant
W89 Exposició a llum visible i ultraviolada artificials
 Inclou: exposició a llum de soldadura (per arc)

 Exclou 2: exposició a llum solar (X32)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W89

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W89.0 Exposició a llum de soldadura (per arc)
 W89.1 Exposició a cabines de bronzejat
 W89.8 Exposició a altres tipus de llum visible i ultraviolada artificials
 W89.9 Exposició a llum visible i ultraviolada artificials no especificades
W90 Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant
 Exclou 2: exposició a llum solar (X32)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W90

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W90.0 Exposició a radiofreqüència
 W90.1 Exposició a radiació infraroja
 W90.2 Exposició a radiació làser
 W90.8 Exposició a altres tipus de radiació no ionitzant
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W92 Exposició a calor excessiva d'origen artificial
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W92

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

W93 Exposició a fred excessiu d'origen artificial
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W93

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W93.0 Contacte o inhalació: gel sec
  W93.01 Contacte amb gel sec
  W93.02 Inhalació de gel sec
 W93.1 Contacte o inhalació: aire líquid
  W93.11 Contacte amb aire líquid

   Contacte amb hidrogen líquid
Contacte amb nitrogen líquid

  W93.12 Inhalació d'aire líquid

   Inhalació d'hidrogen líquid
Inhalació de nitrogen líquid

 W93.2 Exposició prolongada en cambra frigorífica o de congelació
 W93.8 Exposició a altres tipus de fred excessiu d'origen artificial
W94 Exposició a pressió atmosfèrica alta i baixa i variacions de la pressió atmosfèrica
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria W94

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 W94.0 Exposició a pressió atmosfèrica alta prolongada
 W94.1 Exposició a pressió atmosfèrica baixa prolongada
  W94.11 Exposició a residència o estada prolongada a gran altitud
  W94.12 Exposició a altres tipus de pressió atmosfèrica baixa prolongada
 W94.2 Exposició a variacions ràpides de la pressió atmosfèrica durant l'ascens

  W94.21 Exposició a reducció de la pressió atmosfèrica en tornar a la superfície des d'una
immersió profunda

  W94.22 Exposició a reducció de la pressió atmosfèrica en tornar a la superfície des de sota
terra

  W94.23 Exposició a canvi brusc de la pressió atmosfèrica en aeronau durant l'ascens
  W94.29 Exposició a altres variacions ràpides de la pressió atmosfèrica durant l'ascens
 W94.3 Exposició a variacions ràpides de la pressió atmosfèrica durant el descens
  W94.31 Exposició a canvi brusc de la pressió atmosfèrica en aeronau durant el descens
  W94.32 Exposició a pressió atmosfèrica alta per descens ràpid dins l'aigua
  W94.39 Exposició a altres variacions ràpides de la pressió atmosfèrica durant el descens
W99 Exposició a altres factors ambientals artificials
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi W99

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Exposició a fum, foc i flames (X00-X08)
Exclou 1: incendi provocat (X97)
Exclou 2: accident de mitjà de transport (V01-V99)

explosions (W35-W40)
llamp (T75.0-)
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X00 Exposició a foc incontrolat en edifici o estructura
 Inclou: incendi en edifici o estructura

 Codifiqueu
primer:

qualsevol cataclisme associat

 
Exclou 2: exposició a altres tipus de fum, foc i flames especificats (X08.-)

exposició a ignició o fusió d'altres tipus de roba i indumentària (X06.-)
exposició a ignició o fusió de roba de dormir (X05)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X00

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X00.0 Exposició a flames de foc incontrolat en edifici o estructura
 X00.1 Exposició a fum de foc incontrolat en edifici o estructura
 X00.2 Lesió causada per esfondrament d'edifici o estructura en flames de foc incontrolat
  Exclou 1: lesió causada per esfondrament d'edifici no en flames (W20.1)
 X00.3 Caiguda des d'edifici o estructura en flames de foc incontrolat
 X00.4 Cop per objecte d'edifici o estructura en flames de foc incontrolat
 X00.5 Salt des d'edifici o estructura en flames de foc incontrolat
 X00.8 Altres tipus d'exposició a foc incontrolat en edifici o estructura
X01 Exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
 Inclou: exposició a incendi forestal

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X01

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X01.0 Exposició a flames de foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
 X01.1 Exposició a fum de foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
 X01.3 Caiguda causada per foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
 X01.4 Cop per objecte causat per foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
 X01.8 Altres tipus d'exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o estructura
X02 Exposició a foc controlat en edifici o estructura

 Inclou: exposició a foc en estufa
exposició a foc en llar de foc

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X02

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X02.0 Exposició a flames de foc controlat en edifici o estructura
 X02.1 Exposició a fum de foc controlat en edifici o estructura
 X02.2 Lesió causada per esfondrament d'edifici o estructura en flames de foc controlat
  Exclou 1: lesió causada per esfondrament d'edifici no en flames (W20.1)
 X02.3 Caiguda des d'edifici o estructura en flames de foc controlat
 X02.4 Cop per objecte d'edifici o estructura en flames de foc controlat
 X02.5 Salt des d'edifici o estructura en flames de foc controlat
 X02.8 Altres tipus d'exposició a foc controlat en edifici o estructura
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X03 Exposició a foc controlat fora d'un edifici o estructura

 Inclou: exposició a foc d'escombraries
exposició a foguera

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X03

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X03.0 Exposició a flames de foc controlat fora d'un edifici o estructura
 X03.1 Exposició a fum de foc controlat fora d'un edifici o estructura
 X03.3 Caiguda causada per foc controlat fora d'un edifici o estructura
 X03.4 Cop per objecte causat per foc controlat fora d'un edifici o estructura
 X03.8 Altres tipus d'exposició a foc controlat fora d'un edifici o estructura
X04 Exposició a ignició de material altament inflamable

 
Exposició a ignició de gasolina
Exposició a ignició de querosè
Exposició a ignició de petroli

 Exclou 2: exposició a ignició o fusió d'altres tipus de roba i indumentària (X06)
exposició a ignició o fusió de roba de dormir (X05)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X04

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X05 Exposició a ignició o fusió de roba de dormir

 

Exclou 2: exposició a foc controlat en edifici o estructura (X02.-)
exposició a foc controlat fora d'un edifici o estructura (X03.-)
exposició a foc incontrolat en edifici o estructura (X00.-)
exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o estructura (X01.-)
exposició a ignició de material altament inflamable (X04.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X05

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X06 Exposició a ignició o fusió d'altres tipus de roba i indumentària

 

Exclou 2: exposició a foc controlat en edifici o estructura (X02.-)
exposició a foc controlat fora d'un edifici o estructura (X03.-)
exposició a foc incontrolat en edifici o estructura (X00.-)
exposició a foc incontrolat fora d'un edifici o estructura (X01.-)
exposició a ignició de material altament inflamable (X04.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X06

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X06.0 Exposició a ignició de joies de plàstic
 X06.1 Exposició a fusió de joies de plàstic
 X06.2 Exposició a ignició d'altres tipus de roba i indumentària
 X06.3 Exposició a fusió d'altres tipus de roba i indumentària
X08 Exposició a altres tipus de fum, foc i flames especificats
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X08

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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 X08.0 Exposició a foc al llit
  Exposició a foc en el matalàs
  X08.00 Exposició a foc al llit causat per material no especificat
  X08.01 Exposició a foc al llit causat per cigarreta encesa
  X08.09 Exposició a foc al llit causat per altres tipus de material
 X08.1 Exposició a foc al sofà
  X08.10 Exposició a foc al sofà causat per material no especificat
  X08.11 Exposició a foc al sofà causat per cigarreta encesa
  X08.19 Exposició a foc al sofà causat per altres tipus de material
 X08.2 Exposició a foc en altres mobles
  X08.20 Exposició a foc en altres mobles causat per material no especificat
  X08.21 Exposició a foc en altres mobles causat per cigarreta encesa
  X08.29 Exposició a foc en altres mobles causat per altres tipus de material
 X08.8 Exposició a altres tipus de fum, foc i flames especificats
Contacte amb calor i substàncies calentes (X10-X19)
Exclou 1: exposició a calor natural excessiva (X30)

exposició a foc i flames (X00-X08)
X10 Contacte amb begudes, aliments, greixos i olis de cuinar calents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X10

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X10.0 Contacte amb begudes calentes
 X10.1 Contacte amb aliments calents
 X10.2 Contacte amb greixos i olis de cuinar calents
X11 Contacte amb aigua calenta de l'aixeta

 Inclou: contacte amb aigua bullent de l'aixeta
contacte amb aigua bullent NE

 Exclou 1: contacte amb aigua escalfada als fogons (X12)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X11

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X11.0 Contacte amb aigua calenta d'una banyera o cubell
  Exclou 1: contacte amb aigua calenta corrent d'una banyera o cubell (X11.1)
 X11.1 Contacte amb corrent d'aigua calenta

  Contacte amb aigua calenta que brolla d'una mànega
Contacte amb aigua calenta que brolla de l'aixeta

 X11.8 Contacte amb altres tipus d'aigua calenta de l'aixeta

  Contacte amb aigua calenta d'una galleda
Contacte amb aigua calenta de l'aixeta NE

X12 Contacte amb altres líquids calents
 Contacte amb aigua escalfada als fogons
 Exclou 1: metalls calents (líquids) (X18)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X12

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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X13 Contacte amb vapor d'aigua i altres vapors calents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X13

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X13.0 Inhalació de vapor d'aigua i altres vapors calents
 X13.1 Altres tipus de contacte amb vapor d'aigua i altres vapors calents
X14 Contacte amb aire calent i altres gasos calents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X14

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X14.0 Inhalació d'aire i gasos calents
 X14.1 Altres tipus de contacte amb aire calent i altres gasos calents
X15 Contacte amb aparells domèstics calents

 

Exclou 1: contacte amb aparells de calefacció (X16)
contacte amb aparells domèstics elèctrics (W29.-)
exposició a corrent elèctric d'aparells domèstics (W86.0)
exposició a foc controlat en edifici o estructura causat per aparell domèstic (X02.8)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X15

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X15.0 Contacte amb fogons (cuina) calents
 X15.1 Contacte amb torradora calenta
 X15.2 Contacte amb escalfaplats
 X15.3 Contacte amb cassó o paella calents
 X15.8 Contacte amb altres aparells domèstics calents

  
Contacte amb cuina
Contacte amb bullidor
Contacte amb bombetes

X16 Contacte amb aparells de calefacció, radiadors i canonades calents

 
Exclou 1: contacte amb aparells elèctrics (W29.-)

exposició a corrent elèctric de dispositius industrials (W86.1)
exposició a foc controlat en edifici o estructura causat per aparell (X02.8)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X16

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X17 Contacte amb motors, màquines i eines calents

 Exclou 1: contacte amb aparells de calefacció, radiadors i canonades calents (X16)
contacte amb aparells domèstics calents (X15)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X17

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

1429



X18 Contacte amb altres metalls calents
 Contacte amb metall líquid
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X18

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X19 Contacte amb altres fonts de calor i substàncies calentes

 Exclou 1: objectes que normalment no són calents, per exemple un objecte que esdevé calent a causa
d'un foc domèstic (X00-X08)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X19

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Exposició a les forces de la natura (X30-X39)
X30 Exposició a calor natural excessiva

 Exposició a calor excessiva com a causa d'insolació
Exposició a calor NE

 

Exclou 1: calor excessiva d'origen artificial (W92)
exposició a cabines de bronzejat (W89)
exposició a llum solar (X32)
exposició a radiació artificial (W89)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X30

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X31 Exposició a fred natural excessiu

 

Fred excessiu com a causa de penellons NE
Fred excessiu com a causa de mà o peu d'immersió
Exposició a fred NE
Exposició a condicions meteorològiques

 
Exclou 1: contacte o inhalació: gas liquat (W93.-)

contacte o inhalació: gel sec (W93.-)
fred d'origen artificial (W93.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X31

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X32 Exposició a llum solar
 Exclou 1: radiació artificial (cabines de bronzejat) (W89)

 Exclou 2: trastorns de la pell i el teixit subcutani relacionats amb la radiació (L55-L59)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X32

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X34 Accident causat per terratrèmol
 Exclou 2: accident causat per ona de marea (tsunami) a causa de terratrèmol (X37.41)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X34

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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X35 Accident causat per erupció volcànica
 Exclou 2: accident causat per ona de marea (tsunami) a causa d'erupció volcànica (X37.41)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X35

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X36 Accident causat per allau, esllavissada de terra i altres moviments del sòl
 Inclou: víctima d'esllavissada de fang per cataclisme

 Exclou 1: accident causat per terratrèmol (X34)

 Exclou 2: accident de mitjà de transport que implica col·lisió amb allau o esllavissada de terres no en
moviment (V01-V99)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X36.0 Accident causat per esfondrament de presa o estructura artificial que provoca moviment del sòl
 X36.1 Accident causat per allau, esllavissada de terra o esllavissada de fang
X37 Accident causat per tempesta per cataclisme
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X37.0 Accident causat per huracà

  Accident causat per sobreelevació (del nivell del mar) meteorològica
Accident causat per tifó

 X37.1 Accident causat per tornado

  Accident causat per cicló
Accident causat per gran remolí

 X37.2 Accident causat per torb (neu) (gel)
 X37.3 Accident causat per tempesta de pols
 X37.4 Accident causat per ona de marea
  X37.41 Accident causat per ona de marea a causa de terratrèmol o erupció volcànica

   Accident causat per ona de marea NE
Accident causat per tsunami

  X37.42 Accident causat per ona de marea a causa de tempesta
  X37.43 Accident causat per ona de marea a causa d'esllavissada de terra
 X37.8 Accident causat per altres tempestes per cataclisme

  Accident causat per xàfec
Accident causat per pluja torrencial

  Exclou 2: accident causat per inundació (X38)
 X37.9 Accident causat per tempesta per cataclisme no especificada
  Accident causat per tempesta NE

  Exclou 1: accident causat per esfondrament de presa o estructura artificial que provoca
moviment del sòl (X36.0)
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X38 Accident causat per inundació

 
Accident causat per inundació a causa de tempesta remota
Accident causat per inundació per cataclisme a causa de neu fosa
Accident causat per inundació com a conseqüència directa de tempesta

 

Exclou 1: accident causat per esfondrament de presa o estructura artificial que provoca moviment del sòl
(X36.0)
accident causat per ona de marea a causa de tempesta (X37.42)
accident causat per ona de marea NE (X37.41)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X39 Exposició a altres forces de la natura
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X39

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X39.0 Exposició a radiació natural

  

Exclou 1: contacte i exposició (sospitada): radó i altres tipus de radiació d'origen natural
(Z77.123)
exposició a llum solar (X32)
exposició a radiació artificial (W88-W90)

  X39.01 Exposició a radó
  X39.08 Exposició a un altre tipus de radiació natural
 X39.8 Altres tipus d'exposició a forces de la natura
Sobreesforç i moviments repetitius o extenuants (X50)
X50 Sobreesforç i moviments repetitius o extenuants

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X50

 X50.0 Sobreesforç per càrrega o moviment extenuant

  Aixecament de pesos
Aixecament d'objectes pesants

 X50.1 Sobreesforç per postura poc natural o estàtica prolongada

  

Estirament estàtic
Torsió prolongada
Torsió estàtica
Sedestació prolongada
Sedestació estàtica
Posició dempeus prolongada
Posició dempeus estàtica
Posició de genolls prolongada
Posició de genolls estàtica
Flexió prolongada
Flexió estàtica
Estirament prolongat

 X50.3 Sobreesforç per moviments repetitius
  Ús de la mà com a martell

  Exclou 2: ús excessiu per postura poc natural o estàtica prolongada (X50.1)

 X50.9 Altres sobreesforços o moviments o postures extenuants i sobreesforços o moviments o
postures extenuants no especificats

  Estrès per contacte
Pressió per contacte

Exposició accidental a altres factors especificats (X52-X58)
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X52 Estada prolongada en condicions d'ingravitació
 Ingravitació en nau espacial (simulador)
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X52

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X58 Exposició a altres factors especificats

 Accident NE
Exposició NE

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X58

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Autolesió intencionada (X71-X83)
X71 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X71

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X71.0 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió en una banyera
 X71.1 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió en una piscina

 X71.2 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió després de saltar en una
piscina

 X71.3 Autolesió intencionada per ofegament per immersió i submersió en aigües naturals
 X71.8 Altres autolesions intencionades per ofegament per immersió i submersió
 X71.9 Autolesió intencionada no especificada per ofegament per immersió i submersió
X72 Autolesió intencionada per tret d'arma curta

 
Autolesió intencionada per arma de mà
Autolesió intencionada per pistola
Autolesió intencionada per revòlver

 Exclou 1: pistola de Very (X74.8)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X72

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X73 Autolesió intencionada per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 Exclou 1: arma d'aire (X74.01)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X73

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X73.0 Autolesió intencionada per tret d'escopeta
 X73.1 Autolesió intencionada per tret de rifle de caça
 X73.2 Autolesió intencionada per tret de metralladora
 X73.8 Autolesió intencionada per tret d'altres armes llargues de foc
 X73.9 Autolesió intencionada per tret d'arma llarga de foc no especificada
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X74 Autolesió intencionada per tret d'altres armes de foc i d'arma de foc no especificada
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X74

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X74.0 Autolesió intencionada per armes de gas, d'aire o accionades per ressort
  X74.01 Autolesió intencionada per arma d'aire

   Autolesió intencionada per tret d'escopeta BB
Autolesió intencionada per tret d'escopeta de perdigons

  X74.02 Autolesió intencionada per escopeta de boles de pintura
  X74.09 Autolesió intencionada per altres armes de gas, d'aire o accionades per ressort
 X74.8 Autolesió intencionada per tret d'altres armes de foc
  Autolesió intencionada per tret de pistola de Very [pistola de bengales]
 X74.9 Autolesió intencionada per tret d'arma de foc no especificada
X75 Autolesió intencionada per material explosiu
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X75

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X76 Autolesió intencionada per fum, foc i flames
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X76

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X77 Autolesió intencionada per vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X77

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X77.0 Autolesió intencionada per vapor d'aigua o vapors calents
 X77.1 Autolesió intencionada per aigua calenta de l'aixeta
 X77.2 Autolesió intencionada per altres líquids calents
 X77.3 Autolesió intencionada per aparells domèstics calents
 X77.8 Autolesió intencionada per altres objectes calents
 X77.9 Autolesió intencionada per objectes calents no especificats
X78 Autolesió intencionada per objecte punxegut o esmolat
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X78

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X78.0 Autolesió intencionada per vidre afilat
 X78.1 Autolesió intencionada per ganivet
 X78.2 Autolesió intencionada per espasa o daga
 X78.8 Autolesió intencionada per altres objectes punxeguts o esmolats
 X78.9 Autolesió intencionada per objecte punxegut o esmolat no especificat
X79 Autolesió intencionada per objecte contundent
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X79

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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X80 Autolesió intencionada per salt des d'un lloc elevat
 Caiguda intencionada des d'un nivell superior
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi X80

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X81 Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'un objecte en moviment
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X81

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X81.0 Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'un vehicle de motor
 X81.1 Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'un tren (metro)
 X81.8 Autolesió intencionada per saltar o estirar-se davant d'altres objectes en moviment
X82 Autolesió intencionada per xoc de vehicle de motor
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X82

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X82.0 Col·lisió intencionada de vehicle de motor amb un altre vehicle de motor
 X82.1 Col·lisió intencionada de vehicle de motor amb tren
 X82.2 Col·lisió intencionada de vehicle de motor amb arbre
 X82.8 Altres autolesions intencionades per xoc de vehicle de motor
X83 Autolesió intencionada per altres mitjans especificats

 Exclou 1: autolesió intencionada per intoxicació o contacte amb substància tòxica —v. Taula de fàrmacs i
substàncies químiques

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X83

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X83.0 Autolesió intencionada per xoc d'aeronau
 X83.1 Autolesió intencionada per electrocució
 X83.2 Autolesió intencionada per exposició a fred extrem
 X83.8 Autolesió intencionada per altres mitjans especificats
Agressió (X92-Y09)
Inclou: homicidi
Exclou 1: lesions per intervenció legal (Y35.-)

lesions per maniobres de guerra (Y36.-)
lesions per terrorisme (Y38.-)

X92 Agressió per ofegament per immersió i submersió

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X92

 X92.0 Agressió per ofegament per immersió i submersió en una banyera
 X92.1 Agressió per ofegament per immersió i submersió en una piscina
 X92.2 Agressió per ofegament per immersió i submersió després de ser empès en una piscina
 X92.3 Agressió per ofegament per immersió i submersió en aigües naturals
 X92.8 Altres agressions per ofegament per immersió i submersió
 X92.9 Agressió no especificada per ofegament per immersió i submersió
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X93 Agressió per tret d'arma curta

 
Agressió per tret d'arma de mà
Agressió per tret de revòlver
Agressió per tret de pistola

 Exclou 1: pistola de Very (X95.8)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X93

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X94 Agressió per tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc
 Exclou 1: arma d'aire (X95.01)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X94

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X94.0 Agressió per escopeta
 X94.1 Agressió per rifle de caça
 X94.2 Agressió per metralladora
 X94.8 Agressió per tret d'altres armes llargues de foc
 X94.9 Agressió per tret d'arma llarga de foc no especificada
X95 Agressió per tret d'altres armes de foc i d'arma de foc no especificada

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X95

 X95.0 Agressió per armes de gas, d'aire o accionades per ressort
  X95.01 Agressió per tret d'arma d'aire

   Agressió per tret d'escopeta BB
Agressió per tret d'escopeta de perdigons

  X95.02 Agressió per tret d'escopeta de boles de pintura
  X95.09 Agressió per altres armes de gas, d'aire o accionades per ressort
 X95.8 Agressió per tret d'altres armes de foc
  Agressió per tret de pistola de Very [pistola de bengales]
 X95.9 Agressió per tret d'arma de foc no especificada
X96 Agressió per material explosiu

 Exclou 1: artefacte incendiari (X97)
terrorisme que implica material explosiu (Y38.2-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X96

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X96.0 Agressió per bomba antipersones
  Exclou 1: ús de bomba antipersones en operacions militars o maniobres de guerra (Y36.2-)
 X96.1 Agressió per còctel Molotov
 X96.2 Agressió per carta bomba
 X96.3 Agressió per bomba de fertilitzant
 X96.4 Agressió per bomba de tub
 X96.8 Agressió per altres explosius especificats
 X96.9 Agressió per explosiu no especificat
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X97 Agressió per fum, foc i flames

 
Agressió per incendi provocat
Agressió per cigarretes
Agressió per artefacte incendiari

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X97

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

X98 Agressió per vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X98

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X98.0 Agressió per vapor d'aigua o vapors calents
 X98.1 Agressió per aigua calenta de l'aixeta
 X98.2 Agressió per líquid calent
 X98.3 Agressió per aparells domèstics calents
 X98.8 Agressió per altres objectes calents
 X98.9 Agressió per objectes calents no especificats
X99 Agressió per objecte punxegut o esmolat
 Exclou 1: agressió per cop d'equipament esportiu (Y08.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X99

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 X99.0 Agressió per vidre afilat
 X99.1 Agressió per ganivet
 X99.2 Agressió per espasa o daga
 X99.8 Agressió per altres objectes punxeguts o esmolats
 X99.9 Agressió per objecte punxegut o esmolat no especificat
  Agressió per punyalada NE
Y00 Agressió per objecte contundent
 Exclou 1: agressió per cop d'equipament esportiu (Y08.0-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y00

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y01 Agressió per empenta des d'un lloc elevat
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y01

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y02 Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'un objecte en moviment
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y02

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y02.0 Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'un vehicle de motor
 Y02.1 Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'un tren (metro)
 Y02.8 Agressió per empenta o col·locació de la víctima davant d'altres objectes en moviment
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Y03 Agressió per xoc de vehicle de motor
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y03

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y03.0 Agressió en ser copejat o atropellat per vehicle de motor
 Y03.8 Altres agressions per xoc de vehicle de motor
Y04 Agressió per força física

 
Exclou 1: agressió per:

submersió (X92.-)
ús d'arma (X93-X95, X99, Y00)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria X93

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y04.0 Agressió per baralla o lluita sense armes
 Y04.1 Agressió per mossegada d'ésser humà
 Y04.2 Agressió per topada o xoc amb una altra persona
 Y04.8 Agressió per altres tipus de força física
  Agressió per força física NE
Y07 Autor d'agressió, maltractament i desatenció

 Nota: Empreu els codis d'aquesta categoria només en casos d'abús o maltractament confirmats (T74.-)
La selecció correcta de l'autor es basa en la relació entre l'autor i la víctima.

 

Inclou: autor d'abandonament
autor d'abús sexual
autor de desatenció emocional
autor de desatenció física
autor de maltractament físic
autor de maltractament psíquic
autor de tortura

 Y07.0 Cònjuge o parella, autors de maltractament i desatenció
  Cònjuge o parella, autors de maltractament i desatenció de cònjuge o parella
  Y07.01 Marit, autor de maltractament i desatenció
  Y07.02 Muller, autora de maltractament i desatenció
  Y07.03 Parella masculina, autor de maltractament i desatenció
  Y07.04 Parella femenina, autora de maltractament i desatenció
 Y07.1 Pare o mare (adoptius) (biològics), autors de maltractament i desatenció
  Y07.11 Pare biològic, autor de maltractament i desatenció
  Y07.12 Mare biològica, autora de maltractament i desatenció
  Y07.13 Pare adoptiu, autor de maltractament i desatenció
  Y07.14 Mare adoptiva, autora de maltractament i desatenció
 Y07.4 Altres membres familiars, autors de maltractament i desatenció
  Y07.41 Germà o germana, autors de maltractament i desatenció

   Exclou 1: germanastre o germanastra, autors de maltractament i desatenció
(Y07.435, Y07.436)

   Y07.410 Germà, autor de maltractament i desatenció
   Y07.411 Germana, autora de maltractament i desatenció
  Y07.42 Pare o mare d'acollida, autors de maltractament i desatenció
   Y07.420 Pare d'acollida, autor de maltractament i desatenció
   Y07.421 Mare d'acollida, autora de maltractament i desatenció

  Y07.43 Padrastre, madrastra, germanastre o germanastra, autors de maltractament i
desatenció

   Y07.430 Padrastre, autor de maltractament i desatenció
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   Y07.432 Amic del pare o de la mare (resident a la llar), autor de maltractament i
desatenció

   Y07.433 Madrastra, autora de maltractament i desatenció

   Y07.434 Amiga del pare o de la mare (resident a la llar), autora de maltractament
i desatenció

   Y07.435 Germanastre, autor de maltractament i desatenció
   Y07.436 Germanastra, autora de maltractament i desatenció
  Y07.49 Altres membres familiars, autors de maltractament i desatenció
   Y07.490 Cosí, autor de maltractament i desatenció
   Y07.491 Cosina, autora de maltractament i desatenció
   Y07.499 Altres membres familiars, autors de maltractament i desatenció
 Y07.5 Persona que no és membre familiar, autora de maltractament i desatenció

  Y07.50 Persona que no és membre familiar no especificada, autora de maltractament i
desatenció

  Y07.51 Cuidador o cuidadora, autors de maltractament i desatenció
   Y07.510 Mainader o mainadera, autors de maltractament i desatenció

   Y07.511 Educador o educadora d'escola bressol, autors de maltractament i
desatenció

   Y07.512 Assistent o assistenta d'atenció domiciliària per a gent gran, autors de
maltractament i desatenció

   Y07.513 Assistent o assistenta en centre per a gent gran, autors de
maltractament i desatenció

   Y07.519 Cuidador o cuidadora no especificats, autors de maltractament i
desatenció

  Y07.52 Professional de la salut, autor de maltractament i desatenció
   Y07.521 Professional de la salut mental, autor de maltractament i desatenció

   Y07.528 Altres terapeutes o professionals de la salut, autors de maltractament i
desatenció

    

Fisioterapeuta, autor de maltractament i desatenció
Terapeuta ocupacional, autor de maltractament i desatenció
Logopeda, autor de maltractament i desatenció
Infermer o infermera, autors de maltractament i desatenció

   Y07.529 Professional de la salut no especificat, autor de maltractament i
desatenció

  Y07.53 Professor o professora, o instructor o instructora, autors de maltractament i
desatenció

   Entrenador o entrenadora, autors de maltractament i desatenció

  Y07.59 Altres persones que no són membres familiars, autores de maltractament i
desatenció

 Y07.6 Diversos autors de maltractament i desatenció
 Y07.9 Autor de maltractament i desatenció no especificat
Y08 Agressió per altres mitjans especificats

 

A - assistència inicial
S - seqüela
D - assistència successiva
Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y08

 Y08.0 Agressió per cop d'equipament esportiu
  Y08.01 Agressió per cop d'estic d'hoquei
  Y08.02 Agressió per cop de bat de beisbol
  Y08.09 Agressió per cop d'un altre tipus d'equipament esportiu especificat
 Y08.8 Agressió per altres mitjans especificats
  Y08.81 Agressió per xoc d'aeronau
  Y08.89 Agressió per altres mitjans especificats
Y09 Agressió per mitjans no especificats

 
Assassinat (intent) NE
Homicidi no premeditat (intent) NE
Homicidi (intent) NE
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Fet d'intenció indeterminada (Y21-Y33)
Y21 Ofegament per immersió i submersió amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y21

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y21.0 Ofegament per immersió i submersió en una banyera amb intenció indeterminada

 Y21.1 Ofegament per immersió i submersió després de caure en una banyera amb intenció
indeterminada

 Y21.2 Ofegament per immersió i submersió en una piscina amb intenció indeterminada

 Y21.3 Ofegament per immersió i submersió després de caure en una piscina amb intenció
indeterminada

 Y21.4 Ofegament per immersió i submersió en aigües naturals amb intenció indeterminada
 Y21.8 Altres tipus d'ofegament per immersió i submersió amb intenció indeterminada
 Y21.9 Ofegament per immersió i submersió no especificats amb intenció indeterminada
Y22 Tret d'arma curta amb intenció indeterminada

 
Tret d'arma de mà amb intenció indeterminada
Tret de pistola amb intenció indeterminada
Tret de revòlver amb intenció indeterminada

 Exclou 2: pistola de Very (Y24.8)

 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y22

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y23 Tret de rifle, escopeta i arma llarga de foc amb intenció indeterminada
 Exclou 2: arma d'aire (Y24.0)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y23

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y23.0 Tret d'escopeta amb intenció indeterminada
 Y23.1 Tret de rifle de caça amb intenció indeterminada
 Y23.2 Tret d'arma de foc militar amb intenció indeterminada
 Y23.3 Tret de metralladora amb intenció indeterminada
 Y23.8 Tret d'altres armes llargues de foc amb intenció indeterminada
 Y23.9 Tret d'arma llarga de foc no especificada amb intenció indeterminada
Y24 Tret d'altres armes de foc i d'arma de foc no especificada amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y24

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y24.0 Tret d'arma d'aire amb intenció indeterminada

  Tret d'escopeta BB amb intenció indeterminada
Tret d'escopeta de perdigons amb intenció indeterminada

 Y24.8 Tret d'altres armes de foc amb intenció indeterminada

  Tret d'escopeta de boles de pintura amb intenció indeterminada
Tret de pistola de Very [pistola de bengales] amb intenció indeterminada

 Y24.9 Tret d'arma de foc no especificada amb intenció indeterminada
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Y25 Contacte amb material explosiu amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y25

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y26 Exposició a fum, foc i flames amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y26

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y27 Contacte amb vapor d'aigua, vapors calents i objectes calents amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y27

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y27.0 Contacte amb vapor d'aigua i vapors calents amb intenció indeterminada
 Y27.1 Contacte amb aigua calenta de l'aixeta amb intenció indeterminada
 Y27.2 Contacte amb líquids calents amb intenció indeterminada
 Y27.3 Contacte amb aparell domèstic calent amb intenció indeterminada
 Y27.8 Contacte amb altres objectes calents amb intenció indeterminada
 Y27.9 Contacte amb objectes calents no especificats amb intenció indeterminada
Y28 Contacte amb objecte punxegut o esmolat amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y28

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y28.0 Contacte amb vidre afilat amb intenció indeterminada
 Y28.1 Contacte amb ganivet amb intenció indeterminada
 Y28.2 Contacte amb espasa o daga amb intenció indeterminada
 Y28.8 Contacte amb altres objectes punxeguts o esmolats amb intenció indeterminada
 Y28.9 Contacte amb objecte punxegut o esmolat no especificat amb intenció indeterminada
Y29 Contacte amb objecte contundent amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y29

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y30 Caiguda, salt o empenta des d'un lloc elevat amb intenció indeterminada
 Caiguda des d'un nivell superior amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y30

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y31 Caiguda, ajaguda o correguda davant o contra objecte en moviment amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y31

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela
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Y32 Xoc de vehicle de motor amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y32

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Y33 Altres fets especificats amb intenció indeterminada
 Afegiu el setè caràcter corresponent al codi Y33

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

Intervenció legal, maniobres de guerra, operacions militars i terrorisme (Y35-Y38)
Y35 Intervenció legal

 
Inclou: qualsevol lesió a causa de contacte amb qualsevol agent de l'autoritat, independentment del seu

càrrec o funció en el moment del contacte, tant si està de servei com si no ho està. Inclou: lesió a
l'agent de l'autoritat, sospitós o transeünt.

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y35

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y35.0 Intervenció legal amb tret d'arma de foc
  Y35.00 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada

   Intervenció legal amb ferida de bala
Intervenció legal amb tret NE

   Y35.001 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada, agent de
l'autoritat lesionat

   Y35.002 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada, transeünt
lesionat

   Y35.003 Intervenció legal amb tret d'arma de foc no especificada, sospitós
lesionat

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

  Y35.01 Intervenció legal amb lesió per metralladora
   Y35.011 Intervenció legal amb lesió per metralladora, agent de l'autoritat ferit
   Y35.012 Intervenció legal amb lesió per metralladora, transeünt ferit
   Y35.013 Intervenció legal amb lesió per metralladora, sospitós ferit

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

  Y35.02 Intervenció legal amb lesió per arma curta
   Y35.021 Intervenció legal amb lesió per arma curta, agent de l'autoritat ferit
   Y35.022 Intervenció legal amb lesió per arma curta, transeünt ferit
   Y35.023 Intervenció legal amb lesió per arma curta, sospitós ferit

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

  Y35.03 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle

   Y35.031 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.032 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle, transeünt lesionat
   Y35.033 Intervenció legal amb lesió per perdigó de rifle, sospitós lesionat

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

  Y35.04 Intervenció legal amb lesió per bala de goma

   Y35.041 Intervenció legal amb lesió per bala de goma, agent de l'autoritat
lesionat
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   Y35.042 Intervenció legal amb lesió per bala de goma, transeünt lesionat
   Y35.043 Intervenció legal amb lesió per bala de goma, sospitós lesionat

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

  Y35.09 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc

   Y35.091 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.092 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc, transeünt lesionat
   Y35.093 Intervenció legal amb tret d'altres armes de foc, sospitós lesionat

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

 Y35.1 Intervenció legal amb explosius
  Y35.10 Intervenció legal amb explosius no especificats

   Y35.101 Intervenció legal amb explosius no especificats, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.102 Intervenció legal amb explosius no especificats, transeünt lesionat
   Y35.103 Intervenció legal amb explosius no especificats, sospitós lesionat

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

  Y35.11 Intervenció legal amb lesió per dinamita
   Y35.111 Intervenció legal amb lesió per dinamita, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.112 Intervenció legal amb lesió per dinamita, transeünt lesionat
   Y35.113 Intervenció legal amb lesió per dinamita, sospitós lesionat

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

  Y35.12 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu

   Y35.121 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.122 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu, transeünt lesionat
   Y35.123 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu, sospitós lesionat

   Y35.129 Intervenció legal amb lesió per cartutx explosiu, persona lesionada no
especificada

  Y35.19 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius

   Intervenció legal amb lesió per granada
Intervenció legal amb lesió per bomba de morter

   Y35.191 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.192 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius, transeünt lesionat
   Y35.193 Intervenció legal amb altres tipus d'explosius, sospitós lesionat

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

 Y35.2 Intervenció legal amb gas

  Intervenció legal amb asfíxia per gas
Intervenció legal amb intoxicació per gas

  Y35.20 Intervenció legal amb gas no especificat
   Y35.201 Intervenció legal amb gas no especificat, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.202 Intervenció legal amb gas no especificat, transeünt lesionat
   Y35.203 Intervenció legal amb gas no especificat, sospitós lesionat

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

  Y35.21 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen

   Y35.211 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.212 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen, transeünt lesionat
   Y35.213 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen, sospitós lesionat
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   Y35.219 Intervenció legal amb lesió per gas lacrimogen, persona lesionada no
especificada

  Y35.29 Intervenció legal amb altres tipus de gas
   Y35.291 Intervenció legal amb altres tipus de gas, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.292 Intervenció legal amb altres tipus de gas, transeünt lesionat
   Y35.293 Intervenció legal amb altres tipus de gas, sospitós lesionat

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

 Y35.3 Intervenció legal amb objectes contundents
  Intervenció legal amb cop per objecte contundent
  Y35.30 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats

   Y35.301 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats, agent de
l'autoritat lesionat

   Y35.302 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats, transeünt
lesionat

   Y35.303 Intervenció legal amb objectes contundents no especificats, sospitós
lesionat

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

  Y35.31 Intervenció legal amb bastó
   Y35.311 Intervenció legal amb bastó, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.312 Intervenció legal amb bastó, transeünt lesionat
   Y35.313 Intervenció legal amb bastó, sospitós lesionat
   Y35.319 Intervenció legal amb bastó, persona lesionada no especificada
  Y35.39 Intervenció legal amb altres objectes contundents

   Y35.391 Intervenció legal amb altres objectes contundents, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.392 Intervenció legal amb altres objectes contundents, transeünt lesionat
   Y35.393 Intervenció legal amb altres objectes contundents, sospitós lesionat

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

 Y35.4 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats

  Intervenció legal amb tall per objecte punxegut o esmolat
Intervenció legal amb punyalada per objecte punxegut o esmolat

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

   Y35.401 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats,
agent de l'autoritat lesionat

   Y35.402 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats,
transeünt lesionat

   Y35.403 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats,
sospitós lesionat

   Y35.409 Intervenció legal amb objectes punxeguts o esmolats no especificats,
persona lesionada no especificada

  Y35.41 Intervenció legal amb baioneta
   Y35.411 Intervenció legal amb baioneta, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.412 Intervenció legal amb baioneta, transeünt lesionat
   Y35.413 Intervenció legal amb baioneta, sospitós lesionat
   Y35.419 Intervenció legal amb baioneta, persona lesionada no especificada
  Y35.49 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats

   Y35.491 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats, agent de
l'autoritat lesionat

   Y35.492 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats, transeünt
lesionat

   Y35.493 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats, sospitós
lesionat
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   Y35.499 Intervenció legal amb altres objectes punxeguts o esmolats, persona
lesionada no especificada

 Y35.8 Intervenció legal amb altres mitjans especificats
  Y35.81 Intervenció legal amb maltractament
   Y35.811 Intervenció legal amb maltractament, agent de l'autoritat lesionat
   Y35.812 Intervenció legal amb maltractament, transeünt lesionat
   Y35.813 Intervenció legal amb maltractament, sospitós lesionat

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

  Y35.83 Intervenció legal amb dispositiu conductor d'energia

   Dispositiu d'electroxoc (Taser)
Pistola elèctrica

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

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

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

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

  Y35.89 Intervenció legal amb altres mitjans especificats

   Y35.891 Intervenció legal amb altres mitjans especificats, agent de l'autoritat
lesionat

   Y35.892 Intervenció legal amb altres mitjans especificats, transeünt lesionat
   Y35.893 Intervenció legal amb altres mitjans especificats, sospitós lesionat
 Y35.9 Intervenció legal amb mitjans no especificats
  Y35.91 Intervenció legal amb mitjans no especificats, agent de l'autoritat lesionat
  Y35.92 Intervenció legal amb mitjans no especificats, transeünt lesionat
  Y35.93 Intervenció legal amb mitjans no especificats, sospitós lesionat
  Y35.99 Intervenció legal amb mitjans no especificats, persona lesionada no especificada
Y36 Maniobres de guerra

 Inclou: lesions de personal militar i civil causades per guerra, insurrecció civil i missions de manteniment
de la pau

 
Exclou 1: lesió de personal militar que ocorre durant operacions militars en temps de pau (Y37.-)

vehicles militars implicats en accidents de mitjans de transport amb vehicle no militar en temps
de pau (V09.01, V09.21, V19.81, V29.81, V39.81, V49.81, V59.81, V69.81, V79.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y36

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y36.0 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes marines
  Y36.00 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes marines no especificades
   Maniobres de guerra que impliquen ona expansiva sota l'aigua NE

   Y36.000 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes marines no
especificades, personal militar

   Y36.001 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes marines no
especificades, civil

  Y36.01 Maniobres de guerra que impliquen explosió de càrregues de profunditat

   Y36.010 Maniobres de guerra que impliquen explosió de càrregues de
profunditat, personal militar

   Y36.011 Maniobres de guerra que impliquen explosió de càrregues de
profunditat, civil

  Y36.02 Maniobres de guerra que impliquen explosió de mines marines
   Maniobres de guerra que impliquen explosió de mines marines al mar o port

   Y36.020 Maniobres de guerra que impliquen explosió de mines marines,
personal militar
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   Y36.021 Maniobres de guerra que impliquen explosió de mines marines, civil
  Y36.03 Maniobres de guerra que impliquen explosió de projectils d'artilleria marina

   Y36.030 Maniobres de guerra que impliquen explosió de projectils d'artilleria
marina, personal militar

   Y36.031 Maniobres de guerra que impliquen explosió de projectils d'artilleria
marina, civil

  Y36.04 Maniobres de guerra que impliquen explosió de torpedes

   Y36.040 Maniobres de guerra que impliquen explosió de torpedes, personal
militar

   Y36.041 Maniobres de guerra que impliquen explosió de torpedes, civil
  Y36.05 Maniobres de guerra que impliquen detonació accidental d'armes marines a bord

   Y36.050 Maniobres de guerra que impliquen detonació accidental d'armes
marines a bord, personal militar

   Y36.051 Maniobres de guerra que impliquen detonació accidental d'armes
marines a bord, civil

  Y36.09 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'altres armes marines

   Y36.090 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'altres armes marines,
personal militar

   Y36.091 Maniobres de guerra que impliquen explosió d'altres armes marines,
civil

 Y36.1 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau
  Y36.10 Maniobres de guerra que impliquen destrucció no especificada d'aeronau

   Y36.100 Maniobres de guerra que impliquen destrucció no especificada
d'aeronau, personal militar

   Y36.101 Maniobres de guerra que impliquen destrucció no especificada
d'aeronau, civil

  Y36.11 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per foc o
explosius enemics

   

Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per míssil aire-aire
Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per explosiu col·locat a
l'aeronau
Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per granada propulsada
per coet [RPG]
Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per trets d'armes petites
Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per míssil sòl-aire

   Y36.110 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
foc o explosius enemics, personal militar

   Y36.111 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
foc o explosius enemics, civil

  Y36.12 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió amb una
altra aeronau

   Y36.120 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió
amb una altra aeronau, personal militar

   Y36.121 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió
amb una altra aeronau, civil

  Y36.13 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per incendi a
bord

   Y36.130 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
incendi a bord, personal militar

   Y36.131 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
incendi a bord, civil

  Y36.14 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per detonació
accidental de municions i explosius a bord

   Y36.140 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
detonació accidental de municions i explosius a bord, personal militar

   Y36.141 Maniobres de guerra que impliquen destrucció d'aeronau causada per
detonació accidental de municions i explosius a bord, civil

  Y36.19 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus de destrucció d'aeronau
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   Y36.190 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus de destrucció
d'aeronau, personal militar

   Y36.191 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus de destrucció
d'aeronau, civil

 Y36.2 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus d'explosions i fragments

  

Exclou 1: maniobres de guerra que impliquen explosió d'aeronau (Y36.1-)
maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes marines (Y36.0-)
maniobres de guerra que impliquen explosió d'armes nuclears (Y36.5-)
maniobres de guerra que impliquen explosió ocorregudes després d'haver cessat
les hostilitats (Y36.8-)

  Y36.20 Maniobres de guerra que impliquen explosions i fragments no especificats

   

Maniobres de guerra que impliquen explosió aèria NE
Maniobres de guerra que impliquen ona expansiva NE
Maniobres de guerra que impliquen fragments d'explosió NE
Maniobres de guerra que impliquen ona explosiva NE
Maniobres de guerra que impliquen ona explosiva NE [no cal traduir-ho]
Maniobres de guerra que impliquen explosió NE
Maniobres de guerra que impliquen explosió de bomba NE

   Y36.200 Maniobres de guerra que impliquen explosions i fragments no
especificats, personal militar

   Y36.201 Maniobres de guerra que impliquen explosions i fragments no
especificats, civil

  Y36.21 Maniobres de guerra que impliquen explosió de bombes d'aviació

   Y36.210 Maniobres de guerra que impliquen explosió de bombes d'aviació,
personal militar

   Y36.211 Maniobres de guerra que impliquen explosió de bombes d'aviació, civil
  Y36.22 Maniobres de guerra que impliquen explosió de míssils guiats

   Y36.220 Maniobres de guerra que impliquen explosió de míssils guiats,
personal militar

   Y36.221 Maniobres de guerra que impliquen explosió de míssils guiats, civil

  Y36.23 Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats
[IED]

   

Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una persona
Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en un vehicle
Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una carretera

   Y36.230 Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius
improvisats [IED], personal militar

   Y36.231 Maniobres de guerra que impliquen explosió de dispositius explosius
improvisats [IED], civil

  Y36.24 Maniobres de guerra que impliquen explosió causada per descàrrega i detonació
accidentals de dispositius llançadors de municions o municions propis

   Y36.240
Maniobres de guerra que impliquen explosió causada per descàrrega i
detonació accidentals de dispositius llançadors de municions o
municions propis, personal militar

   Y36.241
Maniobres de guerra que impliquen explosió causada per descàrrega i
detonació accidentals de dispositius llançadors de municions o
municions propis, civil

  Y36.25 Maniobres de guerra que impliquen fragments de municions

   Y36.250 Maniobres de guerra que impliquen fragments de municions, personal
militar

   Y36.251 Maniobres de guerra que impliquen fragments de municions, civil
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  Y36.26 Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats
[IED]

   

Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una persona
Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en un vehicle
Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una carretera

   Y36.260 Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius
improvisats [IED], personal militar

   Y36.261 Maniobres de guerra que impliquen fragments de dispositius explosius
improvisats [IED], civil

  Y36.27 Maniobres de guerra que impliquen fragments d'armes
   Y36.270 Maniobres de guerra que impliquen fragments d'armes, personal militar
   Y36.271 Maniobres de guerra que impliquen fragments d'armes, civil
  Y36.29 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus d'explosions i fragments

   
Maniobres de guerra que impliquen explosió de granada
Maniobres de guerra que impliquen explosió de mina de terra
Maniobres de guerra que impliquen metralla NE

   Y36.290 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus d'explosions i
fragments, personal militar

   Y36.291 Maniobres de guerra que impliquen altres tipus d'explosions i
fragments, civil

 Y36.3 Maniobres de guerra que impliquen focs, incendis i substàncies roents
  Maniobres de guerra que impliquen fum, gasos i calor provinents de focs, incendis i substàncies roents

  

Exclou 1: maniobres de guerra que impliquen focs i efectes tèrmics d'arma nuclear (Y36.53-)
maniobres de guerra que impliquen focs i incendis a bord d'aeronau militar (Y36.1-)
maniobres de guerra que impliquen focs i incendis a bord d'embarcació militar
(Y36.0-)
maniobres de guerra que impliquen focs i incendis causats indirectament per armes
convencionals (Y36.2-)

  Y36.30 Maniobres de guerra que impliquen focs, incendis i substàncies roents no
especificats

   Y36.300 Maniobres de guerra que impliquen focs, incendis i substàncies roents
no especificats, personal militar

   Y36.301 Maniobres de guerra que impliquen focs, incendis i substàncies roents
no especificats, civil

  Y36.31 Maniobres de guerra que impliquen còctels Molotov

   Maniobres de guerra que impliquen bomba incendiària
Maniobres de guerra que impliquen còctel Molotov [no cal traduir-ho]

   Y36.310 Maniobres de guerra que impliquen còctels Molotov, personal militar
   Y36.311 Maniobres de guerra que impliquen còctels Molotov, civil
  Y36.32 Maniobres de guerra que impliquen bales incendiàries
   Y36.320 Maniobres de guerra que impliquen bales incendiàries, personal militar
   Y36.321 Maniobres de guerra que impliquen bales incendiàries, civil
  Y36.33 Maniobres de guerra que impliquen llançaflames
   Y36.330 Maniobres de guerra que impliquen llançaflames, personal militar
   Y36.331 Maniobres de guerra que impliquen llançaflames, civil
  Y36.39 Maniobres de guerra que impliquen altres focs, incendis i substàncies roents

   Y36.390 Maniobres de guerra que impliquen altres focs, incendis i substàncies
roents, personal militar

   Y36.391 Maniobres de guerra que impliquen altres focs, incendis i substàncies
roents, civil

 Y36.4 Maniobres de guerra que impliquen tret d'arma de foc i altres formes de guerra convencional
  Y36.41 Maniobres de guerra que impliquen bales de goma
   Y36.410 Maniobres de guerra que impliquen bales de goma, personal militar
   Y36.411 Maniobres de guerra que impliquen bales de goma, civil
  Y36.42 Maniobres de guerra que impliquen perdigons
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   Y36.420 Maniobres de guerra que impliquen perdigons, personal militar
   Y36.421 Maniobres de guerra que impliquen perdigons, civil
  Y36.43 Maniobres de guerra que impliquen altres descàrregues d'arma de foc
   Maniobres de guerra que impliquen bales NE

   Exclou 1: maniobres de guerra que impliquen bales incendiàries (Y36.32-)
maniobres de guerra que impliquen fragments de municions (Y36.25-)

   Y36.430 Maniobres de guerra que impliquen altres descàrregues d'arma de foc,
personal militar

   Y36.431 Maniobres de guerra que impliquen altres descàrregues d'arma de foc,
civil

  Y36.44 Maniobres de guerra que impliquen combat cos a cos sense armes

   

Exclou 1: maniobres de guerra que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent (Y36.45-)
maniobres de guerra que impliquen restricció intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries (Y36.46-)
maniobres de guerra que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries (Y36.47-)

   Y36.440 Maniobres de guerra que impliquen combat cos a cos sense armes,
personal militar

   Y36.441 Maniobres de guerra que impliquen combat cos a cos sense armes,
civil

  Y36.45 Maniobres de guerra que impliquen combat amb objecte punxant o contundent

   Y36.450 Maniobres de guerra que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent, personal militar

   Y36.451 Maniobres de guerra que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent, civil

  Y36.46 Maniobres de guerra que impliquen restricció intencionada de l'entrada de l'aire i
de les vies respiratòries

   Y36.460 Maniobres de guerra que impliquen restricció intencionada de l'entrada
de l'aire i de les vies respiratòries, personal militar

   Y36.461 Maniobres de guerra que impliquen restricció intencionada de l'entrada
de l'aire i de les vies respiratòries, civil

  Y36.47 Maniobres de guerra que impliquen restricció no intencionada de l'entrada de l'aire
i de les vies respiratòries

   Y36.470 Maniobres de guerra que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries, personal militar

   Y36.471 Maniobres de guerra que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries, civil

  Y36.49 Maniobres de guerra que impliquen altres formes de guerra convencional

   Y36.490 Maniobres de guerra que impliquen altres formes de guerra
convencional, personal militar

   Y36.491 Maniobres de guerra que impliquen altres formes de guerra
convencional, civil

 Y36.5 Maniobres de guerra que impliquen armes nuclears
  Maniobres de guerra que impliquen bomba bruta NE
  Y36.50 Maniobres de guerra que impliquen efecte no especificat d'arma nuclear

   Y36.500 Maniobres de guerra que impliquen efecte no especificat d'arma
nuclear, personal militar

   Y36.501 Maniobres de guerra que impliquen efecte no especificat d'arma
nuclear, civil

  Y36.51 Maniobres de guerra que impliquen efecte directe d'ona expansiva d'arma nuclear
   Maniobres de guerra que impliquen pressió d'ona expansiva d'arma nuclear

   Y36.510 Maniobres de guerra que impliquen efecte directe d'ona expansiva
d'arma nuclear, personal militar

   Y36.511 Maniobres de guerra que impliquen efecte directe d'ona expansiva
d'arma nuclear, civil
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  Y36.52 Maniobres de guerra que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva d'arma
nuclear

   
Maniobres de guerra que impliquen persona llançada per ona expansiva d'arma nuclear
Maniobres de guerra que impliquen cop o esclafada per enderrocs i restes d'ona expansiva
d'arma nuclear

   Y36.520 Maniobres de guerra que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva
d'arma nuclear, personal militar

   Y36.521 Maniobres de guerra que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva
d'arma nuclear, civil

  Y36.53 Maniobres de guerra que impliquen efecte de radiació tèrmica d'arma nuclear

   Maniobres de guerra que impliquen calor directa procedent d'arma nuclear
Maniobres de guerra que impliquen efectes de bola de foc d'arma nuclear

   Y36.530 Maniobres de guerra que impliquen efecte de radiació tèrmica d'arma
nuclear, personal militar

   Y36.531 Maniobres de guerra que impliquen efecte de radiació tèrmica d'arma
nuclear, civil

  Y36.54 Maniobra de guerra que implica efectes de radiació nuclear d'arma nuclear

   

Maniobres de guerra que impliquen exposició aguda a radiació d'arma nuclear
Maniobres de guerra que impliquen exposició a radiació ionitzant immediata d'arma
nuclear
Maniobres de guerra que impliquen exposició a pluja radioactiva d'arma nuclear
Maniobres de guerra que impliquen efectes secundaris d'arma nuclear

   Y36.540 Maniobra de guerra que implica efectes de radiació nuclear d'arma
nuclear, personal militar

   Y36.541 Maniobra de guerra que implica efectes de radiació nuclear d'arma
nuclear, civil

  Y36.59 Maniobra de guerra que implica altres efectes d'arma nuclear

   Y36.590 Maniobra de guerra que implica altres efectes d'arma nuclear, personal
militar

   Y36.591 Maniobra de guerra que implica altres efectes d'arma nuclear, civil
 Y36.6 Maniobres de guerra que impliquen armes biològiques
  Y36.6X Maniobres de guerra que impliquen armes biològiques
   Y36.6X0 Maniobres de guerra que impliquen armes biològiques, personal militar
   Y36.6X1 Maniobres de guerra que impliquen armes biològiques, civil
 Y36.7 Maniobres de guerra que impliquen armes químiques i altres formes de guerra no convencional
  Exclou 1: maniobres de guerra que impliquen artefactes incendiaris (Y36.3-, Y36.5-)

  Y36.7X Maniobres de guerra que impliquen armes químiques i altres formes de guerra no
convencional

   Y36.7X0 Maniobres de guerra que impliquen armes químiques i altres formes de
guerra no convencional, personal militar

   Y36.7X1 Maniobres de guerra que impliquen armes químiques i altres formes de
guerra no convencional, civil

 Y36.8 Maniobres de guerra ocorregudes després d'haver cessat les hostilitats

  Maniobres de guerra classificables a les categories Y36.0-Y36.8, però ocorregudes després d'haver
cessat les hostilitats

  Y36.81 Explosió de mina col·locada durant maniobres de guerra però que ocorre després
d'haver cessat les hostilitats

   Y36.810 Explosió de mina col·locada durant maniobres de guerra però que
ocorre després d'haver cessat les hostilitats, personal militar

   Y36.811 Explosió de mina col·locada durant maniobres de guerra però que
ocorre després d'haver cessat les hostilitats, civil

  Y36.82 Explosió de bomba col·locada durant maniobres de guerra però que ocorre
després d'haver cessat les hostilitats

   Y36.820 Explosió de bomba col·locada durant maniobres de guerra però que
ocorre després d'haver cessat les hostilitats, personal militar

   Y36.821 Explosió de bomba col·locada durant maniobres de guerra però que
ocorre després d'haver cessat les hostilitats, civil

  Y36.88 Altres maniobres de guerra ocorregudes després d'haver cessat les hostilitats
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   Y36.880 Altres maniobres de guerra ocorregudes després d'haver cessat les
hostilitats, personal militar

   Y36.881 Altres maniobres de guerra ocorregudes després d'haver cessat les
hostilitats, civil

  Y36.89 Maniobres de guerra no especificades ocorregudes després d'haver cessat les
hostilitats

   Y36.890 Maniobres de guerra no especificades ocorregudes després d'haver
cessat les hostilitats, personal militar

   Y36.891 Maniobres de guerra no especificades ocorregudes després d'haver
cessat les hostilitats, civil

 Y36.9 Altres maniobres de guerra i maniobres de guerra no especificades
  Y36.90 Maniobres de guerra no especificades

  Y36.91 Maniobres de guerra que impliquen armes de destrucció massiva [ADM] no
especificades

  Y36.92 Maniobres de guerra que impliquen foc amic
Y37 Operacions militars

 Inclou: lesions de personal militar i civil ocorregudes en temps de pau en propietat militar i durant exercicis
i operacions militars rutinaris

 

Exclou 1: aeronau militar implicada en accident amb aeronau civil (V97.81-)
embarcació militar implicada en accident de mitjà de transport aquàtic amb embarcació civil
(V94.81-)
maniobres de guerra (Y36.-)
vehicles militars implicats en accident de mitjà de transport amb vehicle civil (V09.01, V09.21,
V19.81, V29.81, V39.81, V49.81, V59.81, V69.81, V79.81)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y37

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y37.0 Operacions militars que impliquen explosió d'armes marines
  Y37.00 Operacions militars que impliquen explosió d'armes marines no especificades
   Operacions militars que impliquen ona expansiva sota l'aigua NE

   Y37.000 Operacions militars que impliquen explosió d'armes marines no
especificades, personal militar

   Y37.001 Operacions militars que impliquen explosió d'armes marines no
especificades, civil

  Y37.01 Operacions militars que impliquen explosió de càrregues de profunditat

   Y37.010 Operacions militars que impliquen explosió de càrregues de
profunditat, personal militar

   Y37.011 Operacions militars que impliquen explosió de càrregues de
profunditat, civil

  Y37.02 Operacions militars que impliquen explosió de mines marines
   Operacions militars que impliquen explosió de mines marines al mar o port

   Y37.020 Operacions militars que impliquen explosió de mines marines, personal
militar

   Y37.021 Operacions militars que impliquen explosió de mines marines, civil
  Y37.03 Operacions militars que impliquen explosió de projectils d'artilleria marina

   Y37.030 Operacions militars que impliquen explosió de projectils d'artilleria
marina, personal militar

   Y37.031 Operacions militars que impliquen explosió de projectils d'artilleria
marina, civil

  Y37.04 Operacions militars que impliquen explosió de torpedes

   Y37.040 Operacions militars que impliquen explosió de torpedes, personal
militar

   Y37.041 Operacions militars que impliquen explosió de torpedes, civil
  Y37.05 Operacions militars que impliquen detonació accidental d'armes marines a bord
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   Y37.050 Operacions militars que impliquen detonació accidental d'armes
marines a bord, personal militar

   Y37.051 Operacions militars que impliquen detonació accidental d'armes
marines a bord, civil

  Y37.09 Operacions militars que impliquen explosió d'altres armes marines

   Y37.090 Operacions militars que impliquen explosió d'altres armes marines,
personal militar

   Y37.091 Operacions militars que impliquen explosió d'altres armes marines,
civil

 Y37.1 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau
  Y37.10 Operacions militars que impliquen destrucció no especificada d'aeronau

   Y37.100 Operacions militars que impliquen destrucció no especificada
d'aeronau, personal militar

   Y37.101 Operacions militars que impliquen destrucció no especificada
d'aeronau, civil

  Y37.11 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per foc o
explosius enemics

   

Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per míssil aire-aire
Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per explosiu col·locat a
l'aeronau
Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per granada propulsada
per coet [RPG]
Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per trets d'armes petites
Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per míssil sòl-aire

   Y37.110 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
foc o explosius enemics, personal militar

   Y37.111 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
foc o explosius enemics, civil

  Y37.12 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió amb una altra
aeronau

   Y37.120 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió
amb una altra aeronau, personal militar

   Y37.121 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau per col·lisió
amb una altra aeronau, civil

  Y37.13 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per incendi a
bord

   Y37.130 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
incendi a bord, personal militar

   Y37.131 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
incendi a bord, civil

  Y37.14 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per detonació
accidental de municions i explosius a bord

   Y37.140 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
detonació accidental de municions i explosius a bord, personal militar

   Y37.141 Operacions militars que impliquen destrucció d'aeronau causada per
detonació accidental de municions i explosius a bord, civil

  Y37.19 Operacions militars que impliquen altres tipus de destrucció d'aeronau

   Y37.190 Operacions militars que impliquen altres tipus de destrucció d'aeronau,
personal militar

   Y37.191 Operacions militars que impliquen altres tipus de destrucció d'aeronau,
civil

 Y37.2 Operacions militars que impliquen altres tipus d'explosions i fragments

  
Exclou 1: operacions militars que impliquen explosió d'aeronau (Y37.1-)

operacions militars que impliquen explosió d'armes marines (Y37.0-)
operacions militars que impliquen explosió d'armes nuclears (Y37.5-)
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  Y37.20 Operacions militars que impliquen explosions i fragments no especificats

   

Operacions militars que impliquen explosió aèria NE
Operacions militars que impliquen ona expansiva NE
Operacions militars que impliquen fragments d'explosió NE
Operacions militars que impliquen ona explosiva NE
Operacions militars que impliquen ona explosiva NE [no cal traduir-ho]
Operacions militars que impliquen explosió NE
Operacions militars que impliquen explosió de bomba NE

   Y37.200 Operacions militars que impliquen explosions i fragments no
especificats, personal militar

   Y37.201 Operacions militars que impliquen explosions i fragments no
especificats, civil

  Y37.21 Operacions militars que impliquen explosió de bombes d'aviació

   Y37.210 Operacions militars que impliquen explosió de bombes d'aviació,
personal militar

   Y37.211 Operacions militars que impliquen explosió de bombes d'aviació, civil
  Y37.22 Operacions militars que impliquen explosió de míssils guiats

   Y37.220 Operacions militars que impliquen explosió de míssils guiats, personal
militar

   Y37.221 Operacions militars que impliquen explosió de míssils guiats, civil

  Y37.23 Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats
[IED]

   

Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una persona
Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en un vehicle
Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una carretera

   Y37.230 Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius
improvisats [IED], personal militar

   Y37.231 Operacions militars que impliquen explosió de dispositius explosius
improvisats [IED], civil

  Y37.24 Operacions militars que impliquen explosió causada per descàrrega i detonació
accidentals de dispositius llançadors de municions o municions propis

   Y37.240
Operacions militars que impliquen explosió causada per descàrrega i
detonació accidentals de dispositius llançadors de municions o
municions propis, personal militar

   Y37.241
Operacions militars que impliquen explosió causada per descàrrega i
detonació accidentals de dispositius llançadors de municions o
municions propis, civil

  Y37.25 Operacions militars que impliquen fragments de municions

   Y37.250 Operacions militars que impliquen fragments de municions, personal
militar

   Y37.251 Operacions militars que impliquen fragments de municions, civil

  Y37.26 Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats
[IED]

   

Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una persona
Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en un vehicle
Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius improvisats [IED]
col·locats en una carretera

   Y37.260 Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius
improvisats [IED], personal militar

   Y37.261 Operacions militars que impliquen fragments de dispositius explosius
improvisats [IED], civil

  Y37.27 Operacions militars que impliquen fragments d'armes
   Y37.270 Operacions militars que impliquen fragments d'armes, personal militar
   Y37.271 Operacions militars que impliquen fragments d'armes, civil
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  Y37.29 Operacions militars que impliquen altres tipus d'explosions i fragments

   
Operacions militars que impliquen explosió de granada
Operacions militars que impliquen explosió de mina de terra
Operacions militars que impliquen metralla NE

   Y37.290 Operacions militars que impliquen altres tipus d'explosions i
fragments, personal militar

   Y37.291 Operacions militars que impliquen altres tipus d'explosions i
fragments, civil

 Y37.3 Operacions militars que impliquen focs, incendis i substàncies roents
  Operacions militars que impliquen fum, gasos i calor provinents de focs, incendis i substàncies roents

  

Exclou 1: operacions militars que impliquen focs i efectes tèrmics d'arma nuclear (Y36.53-)
operacions militars que impliquen focs i incendis a bord d'aeronau militar (Y37.1-)
operacions militars que impliquen focs i incendis a bord d'embarcació militar
(Y37.0-)
operacions militars que impliquen focs i incendis causats indirectament per armes
convencionals (Y37.2-)

  Y37.30 Operacions militars que impliquen focs, incendis i substàncies roents no
especificats

   Y37.300 Operacions militars que impliquen focs, incendis i substàncies roents
no especificats, personal militar

   Y37.301 Operacions militars que impliquen focs, incendis i substàncies roents
no especificats, civil

  Y37.31 Operacions militars que impliquen còctels Molotov

   Operacions militars que impliquen bomba incendiària
Operacions militars que impliquen còctels Molotov [no cal traduir-ho]

   Y37.310 Operacions militars que impliquen còctels Molotov, personal militar
   Y37.311 Operacions militars que impliquen còctels Molotov, civil
  Y37.32 Operacions militars que impliquen bales incendiàries
   Y37.320 Operacions militars que impliquen bales incendiàries, personal militar
   Y37.321 Operacions militars que impliquen bales incendiàries, civil
  Y37.33 Operacions militars que impliquen llançaflames
   Y37.330 Operacions militars que impliquen llançaflames, personal militar
   Y37.331 Operacions militars que impliquen llançaflames, civil
  Y37.39 Operacions militars que impliquen altres focs, incendis i substàncies roents

   Y37.390 Operacions militars que impliquen altres focs, incendis i substàncies
roents, personal militar

   Y37.391 Operacions militars que impliquen altres focs, incendis i substàncies
roents, civil

 Y37.4 Operacions militars que impliquen tret d'arma de foc i altres formes de guerra convencional
  Y37.41 Operacions militars que impliquen bales de goma
   Y37.410 Operacions militars que impliquen bales de goma, personal militar
   Y37.411 Operacions militars que impliquen bales de goma, civil
  Y37.42 Operacions militars que impliquen perdigons
   Y37.420 Operacions militars que impliquen perdigons, personal militar
   Y37.421 Operacions militars que impliquen perdigons, civil
  Y37.43 Operacions militars que impliquen altres descàrregues d'arma de foc
   Operacions militars que impliquen bales NE

   Exclou 1: operacions militars que impliquen bales incendiàries (Y37.32-)
operacions militars que impliquen fragments de municions (Y37.25-)

   Y37.430 Operacions militars que impliquen altres descàrregues d'arma de foc,
personal militar

   Y37.431 Operacions militars que impliquen altres descàrregues d'arma de foc,
civil

  Y37.44 Operacions militars que impliquen combat cos a cos sense armes

1454



   

Exclou 1: operacions militars que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent (Y37.45-)
operacions militars que impliquen restricció intencionada de l'entrada
de l'aire i de les vies respiratòries (Y37.46-)
operacions militars que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries (Y37.47-)

   Y37.440 Operacions militars que impliquen combat cos a cos sense armes,
personal militar

   Y37.441 Operacions militars que impliquen combat cos a cos sense armes, civil
  Y37.45 Operacions militars que impliquen combat amb objecte punxant o contundent

   Y37.450 Operacions militars que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent, personal militar

   Y37.451 Operacions militars que impliquen combat amb objecte punxant o
contundent, civil

  Y37.46 Operacions militars que impliquen restricció intencionada de l'entrada de l'aire i de
les vies respiratòries

   Y37.460 Operacions militars que impliquen restricció intencionada de l'entrada
de l'aire i de les vies respiratòries, personal militar

   Y37.461 Operacions militars que impliquen restricció intencionada de l'entrada
de l'aire i de les vies respiratòries, civil

  Y37.47 Operacions militars que impliquen restricció no intencionada de l'entrada de l'aire i
de les vies respiratòries

   Y37.470 Operacions militars que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries, personal militar

   Y37.471 Operacions militars que impliquen restricció no intencionada de
l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries, civil

  Y37.49 Operacions militars que impliquen altres formes de guerra convencional

   Y37.490 Operacions militars que impliquen altres formes de guerra
convencional, personal militar

   Y37.491 Operacions militars que impliquen altres formes de guerra
convencional, civil

 Y37.5 Operacions militars que impliquen armes nuclears
  Operacions militars que impliquen bomba bruta NE
  Y37.50 Operacions militars que impliquen efecte no especificat d'arma nuclear

   Y37.500 Operacions militars que impliquen efecte no especificat d'arma nuclear,
personal militar

   Y37.501 Operacions militars que impliquen efecte no especificat d'arma nuclear,
civil

  Y37.51 Operacions militars que impliquen efecte directe d'ona expansiva d'arma nuclear
   Operacions militars que impliquen pressió d'ona expansiva d'arma nuclear

   Y37.510 Operacions militars que impliquen efecte directe d'ona expansiva
d'arma nuclear, personal militar

   Y37.511 Operacions militars que impliquen efecte directe d'ona expansiva
d'arma nuclear, civil

  Y37.52 Operacions militars que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva d'arma nuclear

   
Operacions militars que impliquen persona llançada per ona expansiva d'arma nuclear
Operacions militars que impliquen cop o esclafada per enderrocs i restes d'ona expansiva
d'arma nuclear

   Y37.520 Operacions militars que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva
d'arma nuclear, personal militar

   Y37.521 Operacions militars que impliquen efecte indirecte d'ona expansiva
d'arma nuclear, civil

  Y37.53 Operacions militars que impliquen efecte de radiació tèrmica d'arma nuclear

   Operacions militars que impliquen calor directa procedent d'arma nuclear
Operacions militars que impliquen efectes de bola de foc d'arma nuclear

   Y37.530 Operacions militars que impliquen efecte de radiació tèrmica d'arma
nuclear, personal militar
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  Y37.54 Operació militar que implica efectes de radiació nuclear d'arma nuclear

   

Operacions militars que impliquen exposició aguda a radiació d'arma nuclear
Operacions militars que impliquen exposició a radiació ionitzant immediata d'arma nuclear
Operacions militars que impliquen exposició a pluja radioactiva d'arma nuclear
Operacions militars que impliquen efectes secundaris d'arma nuclear

   Y37.540 Operació militar que implica efectes de radiació nuclear d'arma nuclear,
personal militar

   Y37.541 Operació militar que implica efectes de radiació nuclear d'arma nuclear,
civil

  Y37.59 Operació militar que implica altres efectes d'arma nuclear

   Y37.590 Operació militar que implica altres efectes d'arma nuclear, personal
militar

   Y37.591 Operació militar que implica altres efectes d'arma nuclear, civil
 Y37.6 Operacions militars que impliquen armes biològiques
  Y37.6X Operacions militars que impliquen armes biològiques
   Y37.6X0 Operacions militars que impliquen armes biològiques, personal militar
   Y37.6X1 Operacions militars que impliquen armes biològiques, civil
 Y37.7 Operacions militars que impliquen armes químiques i altres formes de guerra no convencional
  Exclou 1: operacions militars que impliquen artefactes incendiaris (Y36.3-, Y36.5-)

  Y37.7X Operacions militars que impliquen armes químiques i altres formes de guerra no
convencional

   Y37.7X0 Operacions militars que impliquen armes químiques i altres formes de
guerra no convencional, personal militar

   Y37.7X1 Operacions militars que impliquen armes químiques i altres formes de
guerra no convencional, civil

 Y37.9 Altres operacions militars i operacions militars no especificades
  Y37.90 Operacions militars no especificades

  Y37.91 Operacions militars que impliquen armes de destrucció massiva [ADM] no
especificades

  Y37.92 Operacions militars que impliquen foc amic
Y38 Terrorisme

 
Empreu aquests codis per a identificar lesions provocades per l'ús de la força o violència il·legals contra les persones
o propietats per a intimidar o coaccionar el govern, la població civil, o qualsevol grup que en formi part, per a fomentar
un objectiu polític o social

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per al lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.-)

 Afegiu el setè caràcter corresponent a cada codi de la categoria Y38

 A - assistència inicial

 D - assistència successiva

 S - seqüela

 Y38.0 Terrorisme que implica explosió d'armes marines

  

Terrorisme que implica càrregues de profunditat
Terrorisme que implica mines marines
Terrorisme que implica mina NE, al mar o port
Terrorisme que implica projectil d'artilleria marina
Terrorisme que implica torpede
Terrorisme que implica ona expansiva sota l'aigua

  Y38.0X Terrorisme que implica explosió d'armes marines

   Y38.0X1 Terrorisme que implica explosió d'armes marines, agent de l'ordre
públic lesionat

   Y38.0X2 Terrorisme que implica explosió d'armes marines, civil lesionat
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 Y38.1 Terrorisme que implica destrucció d'algun avió

  

Terrorisme que implica aeronau incendiada
Terrorisme que implica explosió d'aeronau
Terrorisme que implica aeronau abatuda
Terrorisme que implica ús d'aeronau com a arma

  Y38.1X Terrorisme que implica destrucció d'algun avió

   Y38.1X1 Terrorisme que implica destrucció d'algun avió, agent de l'ordre públic
lesionat

   Y38.1X2 Terrorisme que implica destrucció d'algun avió, civil lesionat
   Y38.1X3 Terrorisme que implica destrucció d'algun avió, terrorista lesionat
 Y38.2 Terrorisme que implica altres tipus d'explosions i fragments

  

Terrorisme que implica bomba antipersones (fragments)
Terrorisme que implica ona expansiva NE
Terrorisme que implica explosió NE
Terrorisme que implica explosió de tanca de canó
Terrorisme que implica explosió d'obturador de canó
Terrorisme que implica explosió (fragments) de projectil d'artilleria
Terrorisme que implica explosió (fragments) de bomba
Terrorisme que implica explosió (fragments) de granada
Terrorisme que implica explosió (fragments) de míssil guiat
Terrorisme que implica explosió (fragments) de mina de terra
Terrorisme que implica explosió de bomba de morter
Terrorisme que implica explosió de municions
Terrorisme que implica explosió (fragments) de coet
Terrorisme que implica explosió (fragments) d'obús
Terrorisme que implica metralla
Terrorisme que implica mina NE, en terra

  Exclou 1: terrorisme que implica atemptat suïcida amb explosius (Y38.81)
terrorisme que implica explosió d'arma nuclear (Y38.5)

  Y38.2X Terrorisme que implica altres tipus d'explosions i fragments

   Y38.2X1 Terrorisme que implica altres tipus d'explosions i fragments, agent de
l'ordre públic lesionat

   Y38.2X2 Terrorisme que implica altres tipus d'explosions i fragments, civil
lesionat

   Y38.2X3 Terrorisme que implica altres tipus d'explosions i fragments, terrorista
lesionat

 Y38.3 Terrorisme que implica focs, incendis i substàncies roents

  
Terrorisme que implica incendi NE
Terrorisme que implica foc NE
Terrorisme que implica còctel Molotov

  Exclou 1: terrorisme que implica foc o calor d'arma nuclear (Y38.5)
  Y38.3X Terrorisme que implica focs, incendis i substàncies roents

   Y38.3X1 Terrorisme que implica focs, incendis i substàncies roents, agent de
l'ordre públic lesionat

   Y38.3X2 Terrorisme que implica focs, incendis i substàncies roents, civil
lesionat

   Y38.3X3 Terrorisme que implica focs, incendis i substàncies roents, terrorista
lesionat

 Y38.4 Terrorisme que implica armes de foc

  

Terrorisme que implica bala de carrabina
Terrorisme que implica bala de metralladora
Terrorisme que implica perdigons (escopeta)
Terrorisme que implica bala de pistola
Terrorisme que implica bala de rifle
Terrorisme que implica bala de goma (rifle)

  Y38.4X Terrorisme que implica armes de foc
   Y38.4X1 Terrorisme que implica armes de foc, agent de l'ordre públic lesionat
   Y38.4X2 Terrorisme que implica armes de foc, civil lesionat
   Y38.4X3 Terrorisme que implica armes de foc, terrorista lesionat
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 Y38.5 Terrorisme que implica armes nuclears

  

Terrorisme que implica efectes d'ona expansiva d'arma nuclear
Terrorisme que implica exposició a radiació ionitzant d'arma nuclear
Terrorisme que implica efecte de bola de foc d'arma nuclear
Terrorisme que implica calor procedent d'arma nuclear

  Y38.5X Terrorisme que implica armes nuclears
   Y38.5X1 Terrorisme que implica armes nuclears, agent de l'ordre públic lesionat
   Y38.5X2 Terrorisme que implica armes nuclears, civil lesionat
   Y38.5X3 Terrorisme que implica armes nuclears, terrorista lesionat
 Y38.6 Terrorisme que implica armes biològiques

  
Terrorisme que implica carboncle
Terrorisme que implica còlera
Terrorisme que implica verola

  Y38.6X Terrorisme que implica armes biològiques

   Y38.6X1 Terrorisme que implica armes biològiques, agent de l'ordre públic
lesionat

   Y38.6X2 Terrorisme que implica armes biològiques, civil lesionat
   Y38.6X3 Terrorisme que implica armes biològiques, terrorista lesionat
 Y38.7 Terrorisme que implica armes químiques

  

Terrorisme que implica gasos, emanacions i substàncies químiques
Terrorisme que implica àcid cianhídric
Terrorisme que implica fosgen
Terrorisme que implica sarín

  Y38.7X Terrorisme que implica armes químiques

   Y38.7X1 Terrorisme que implica armes químiques, agent de l'ordre públic
lesionat

   Y38.7X2 Terrorisme que implica armes químiques, civil lesionat
   Y38.7X3 Terrorisme que implica armes químiques, terrorista lesionat
 Y38.8 Terrorisme que implica altres mitjans i mitjans no especificats
  Y38.80 Terrorisme que implica mitjans no especificats
   Terrorisme NE
  Y38.81 Terrorisme que implica atemptat suïcida amb explosius

   Y38.811 Terrorisme que implica atemptat suïcida amb explosius, agent de
l'ordre públic lesionat

   Y38.812 Terrorisme que implica atemptat suïcida amb explosius, civil lesionat
  Y38.89 Terrorisme que implica altres mitjans

   
Terrorisme que implica ofegament per immersió i submersió
Terrorisme que implica làsers
Terrorisme que implica objectes punxants o per a apunyalar

   Y38.891 Terrorisme que implica altres mitjans, agent de l'ordre públic lesionat
   Y38.892 Terrorisme que implica altres mitjans, civil lesionat
   Y38.893 Terrorisme que implica altres mitjans, terrorista lesionat
 Y38.9 Terrorisme, efectes secundaris

  Nota: Empreu aquest codi per a identificar les afeccions que es donen després d'un atac
terrorista i no aquelles provocades per l'atac terrorista inicial

  Y38.9X Terrorisme, efectes secundaris
   Y38.9X1 Terrorisme, efectes secundaris, agent de l'ordre públic lesionat
   Y38.9X2 Terrorisme, efectes secundaris, civil lesionat
Accidents iatrogènics en pacients durant l'assistència mèdica i quirúrgica (Y62-Y69)
Exclou 1: procediments mèdics i quirúrgics com a causa de reacció anòmala del pacient, sense menció d'accident iatrogènic

durant el procediment (Y83-Y84)
Exclou 2: avaria o funcionament defectuós de dispositiu mèdic (durant procediment) (després d'implantació) (durant ús

continuat) (Y70-Y82)
Y62 Manca de precaucions d'esterilització durant assistència mèdica i quirúrgica
 Y62.0 Manca de precaucions d'esterilització durant intervenció quirúrgica
 Y62.1 Manca de precaucions d'esterilització durant infusió o transfusió
 Y62.2 Manca de precaucions d'esterilització durant diàlisi renal o una altra perfusió
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 Y62.3 Manca de precaucions d'esterilització durant injecció o immunització
 Y62.4 Manca de precaucions d'esterilització durant exploració endoscòpica
 Y62.5 Manca de precaucions d'esterilització durant cateterisme cardíac
 Y62.6 Manca de precaucions d'esterilització durant aspiració, punció i altres cateterismes
 Y62.8 Manca de precaucions d'esterilització durant un altre tipus d'assistència mèdica i quirúrgica
 Y62.9 Manca de precaucions d'esterilització durant assistència mèdica i quirúrgica no especificades
Y63 Error de dosificació durant assistència mèdica i quirúrgica
 Exclou 2: sobredosi accidental de fàrmac o fàrmac equivocat administrat per error (T36-T50)
 Y63.0 Quantitat excessiva de sang o d'altres líquids durant transfusió o infusió
 Y63.1 Dilució incorrecta de líquids durant infusió
 Y63.2 Sobredosi de radiació durant teràpia
 Y63.3 Exposició inadvertida del pacient a radiació durant assistència mèdica
 Y63.4 Error de dosificació en teràpia d'electroxoc o per xoc insulínic
 Y63.5 Temperatura inadequada en aplicació local i apòsits
 Y63.6 Infradosificació i no administració de droga, fàrmac o producte biològic necessaris
 Y63.8 Error de dosificació durant un altre tipus d'assistència mèdica i quirúrgica
 Y63.9 Error de dosificació durant assistència mèdica i quirúrgica no especificades
Y64 Productes mèdics o biològics contaminats
 Y64.0 Producte mèdic o biològic contaminats administrats per transfusió o infusió
 Y64.1 Producte mèdic o biològic contaminats injectats o emprats per a immunització
 Y64.8 Producte mèdic o biològic contaminats administrats per altres mitjans
 Y64.9 Producte mèdic o biològic contaminats administrats per mitjans no especificats
  Producte mèdic o biològic contaminats administrats NE
Y65 Altres accidents iatrogènics durant assistència mèdica i quirúrgica
 Y65.0 Incompatibilitat de sang en transfusió
 Y65.1 Error de líquid en infusió
 Y65.2 Fallada de sutura o de lligadura durant intervenció quirúrgica
 Y65.3 Col·locació incorrecta de tub endotraqueal durant el procediment anestèsic
 Y65.4 Fallada en introduir o en retirar altres tubs o instruments
 Y65.5 Realització de procediment (operació) equivocat
  Y65.51 Realització de procediment (operació) equivocat al pacient adequat
   Dispositiu equivocat implantat en localització quirúrgica correcta

   Exclou 1: realització de procediment (operació) correcte en costat o part del cos
equivocats (Y65.53)

  Y65.52 Realització de procediment (operació) a pacient sense cirurgia programada

   Realització de procediment (operació) previst per a un altre pacient
Realització de procediment (operació) a pacient equivocat

  Y65.53 Realització de procediment (operació) correcte en costat o part del cos equivocats

   Realització de procediment (operació) correcte en costat equivocat
Realització de procediment (operació) correcte en localització equivocada

 Y65.8 Altres accidents iatrogènics especificats durant assistència mèdica i quirúrgica
Y66 No prestació d'assistència mèdica i quirúrgica
 Cessació prematura d'assistència mèdica i quirúrgica

 Exclou 1: cures pal·liatives (Z51.5)
estat de no reanimació (Z66)

Y69 Accident iatrogènic no especificat durant assistència mèdica i quirúrgica
Complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica (Y62-Y84)
Inclou: complicacions de dispositius mèdics

procediments quirúrgics i mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense
menció d'accident iatrogènic durant el procediment
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Dispositius mèdics associats a incidents adversos en procediments diagnòstics i terapèutics (Y70-Y82)
Inclou: avaria o funcionament defectuós de dispositius mèdics (durant ús) (després d'implantació) (durant ús continuat)
Exclou 2: accident iatrogènic en pacients durant assistència mèdica i quirúrgica, classificable a (Y62-Y69)

complicacions posteriors consecutives a l'ús de dispositius mèdics sense avaria o funcionament defectuós de
dispositiu mèdic (Y83-Y84)
procediments quirúrgics i altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment (Y83-Y84)

Y70 Dispositius anestesiològics associats a incidents adversos
 Y70.0 Dispositius anestesiològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y70.1 Dispositius anestesiològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y70.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars anestesiològics associats
a incidents adversos

 Y70.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) anestesiològics associats a
incidents adversos

 Y70.8 Miscel·lània de dispositius anestesiològics associats a incidents adversos, no classificats a cap
altre lloc

Y71 Dispositius cardiovasculars associats a incidents adversos
 Y71.0 Dispositius cardiovasculars de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y71.1 Dispositius cardiovasculars terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y71.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars cardiovasculars associats
a incidents adversos

 Y71.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) cardiovasculars associats a
incidents adversos

 Y71.8 Miscel·lània de dispositius cardiovasculars associats a incidents adversos, no classificats a
cap altre lloc

Y72 Dispositius otorrinolaringològics associats a incidents adversos
 Y72.0 Dispositius otorrinolaringològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y72.1 Dispositius otorrinolaringològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a
incidents adversos

 Y72.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars otorrinolaringològics
associats a incidents adversos

 Y72.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) otorrinolaringològics associats
a incidents adversos

 Y72.8 Miscel·lània de dispositius otorrinolaringològics associats a incidents adversos, no classificats
a cap altre lloc

Y73 Dispositius digestològics i urològics associats a incidents adversos

 Y73.0 Dispositius digestològics i urològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents
adversos

 Y73.1 Dispositius digestològics i urològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a
incidents adversos

 Y73.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars digestològics i urològics
associats a incidents adversos

 Y73.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) digestològics i urològics
associats a incidents adversos

 Y73.8 Miscel·lània de dispositius digestològics i urològics associats a incidents adversos, no
classificats a cap altre lloc

Y74 Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal associats a incidents adversos

 Y74.0 Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal de diagnòstic i monitoratge associats a
incidents adversos

 Y74.1 Dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació
associats a incidents adversos

 Y74.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars hospitalaris d'ús general i
d'ús personal associats a incidents adversos

 Y74.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) hospitalaris d'ús general i d'ús
personal associats a incidents adversos
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 Y74.8 Miscel·lània de dispositius hospitalaris d'ús general i d'ús personal associats a incidents
adversos, no classificats a cap altre lloc

Y75 Dispositius neurològics associats a incidents adversos
 Y75.0 Dispositius neurològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y75.1 Dispositius neurològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y75.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius neurològics associats a incidents
adversos

 Y75.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) neurològics associats a
incidents adversos

 Y75.8 Miscel·lània de dispositius neurològics associats a incidents adversos, no classificats a cap
altre lloc

Y76 Dispositius obstètrics i ginecològics associats a incidents adversos
 Y76.0 Dispositius obstètrics i ginecològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y76.1 Dispositius obstètrics i ginecològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a
incidents adversos

 Y76.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars obstètrics i ginecològics
associats a incidents adversos

 Y76.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) obstètrics i ginecològics
associats a incidents adversos

 Y76.8 Miscel·lània de dispositius obstètrics i ginecològics associats a incidents adversos, no
classificats a cap altre lloc

Y77 Dispositius oftàlmics associats a incidents adversos
 Y77.0 Dispositius oftàlmics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

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

  Y77.11 Lents de contacte associades a incidents adversos

   Lents de contacte rígides permeables al gas associades a incidents adversos
Lents de contacte toves (hidròfiles) associades a incidents adversos

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

 Y77.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars oftàlmics associats a
incidents adversos

 Y77.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) oftàlmics associats a incidents
adversos

 Y77.8 Miscel·lània de dispositius oftàlmics associats a incidents adversos, no classificats a cap altre
lloc

Y78 Dispositius radiològics associats a incidents adversos
 Y78.0 Dispositius radiològics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y78.1 Dispositius radiològics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y78.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars radiològics associats a
incidents adversos

 Y78.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) radiològics associats a
incidents adversos

 Y78.8 Miscel·lània de dispositius radiològics associats a incidents adversos, no classificats a cap
altre lloc

Y79 Dispositius ortopèdics associats a incidents adversos
 Y79.0 Dispositius ortopèdics de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y79.1 Dispositius ortopèdics terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y79.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars ortopèdics associats a
incidents adversos

 Y79.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) ortopèdics associats a
incidents adversos

 Y79.8 Miscel·lània de dispositius ortopèdics associats a incidents adversos, no classificats a cap altre
lloc
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Y80 Dispositius de medicina física associats a incidents adversos
 Y80.0 Dispositius de medicina física de diagnòstic i monitoratge associats a incidents adversos

 Y80.1 Dispositius de medicina física terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a incidents
adversos

 Y80.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars de medicina física
associats a incidents adversos

 Y80.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) de medicina física associats a
incidents adversos

 Y80.8 Miscel·lània de dispositius de medicina física associats a incidents adversos, no classificats a
cap altre lloc

Y81 Dispositius de cirurgia general i plàstica associats a incidents adversos

 Y81.0 Dispositius de cirurgia general i plàstica de diagnòstic i monitoratge associats a incidents
adversos

 Y81.1 Dispositius de cirurgia general i plàstica terapèutics (no quirúrgics) i de rehabilitació associats a
incidents adversos

 Y81.2 Dispositius protètics i altres implants, materials i dispositius auxiliars de cirurgia general i
plàstica associats a incidents adversos

 Y81.3 Instruments, materials i dispositius quirúrgics (incloent sutures) de cirurgia general i plàstica
associats a incidents adversos

 Y81.8 Miscel·lània de dispositius de cirurgia general i plàstica associats a incidents adversos, no
classificats a cap altre lloc

Y82 Altres dispositius mèdics associats a incidents adversos i dispositius mèdics no especificats associats a
incidents adversos

 Y82.8 Altres dispositius mèdics associats a incidents adversos
 Y82.9 Dispositius mèdics no especificats associats a incidents adversos
Procediments quirúrgics i altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació
posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment (Y83-Y84)
Exclou 1: accidents iatrogènics en pacients durant assistència mèdica i quirúrgica, classificables a (Y62-Y69)
Exclou 2: avaria o funcionament defectuós de dispositiu mèdic (després d'implantació) (durant procediment) (durant ús

continuat) (Y70-Y82)

Y83 Intervenció quirúrgica i altres procediments quirúrgics com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.0 Intervenció quirúrgica amb trasplantament total d'òrgan com a causa de reacció anòmala del
pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.1
Intervenció quirúrgica amb implantació de dispositiu artificial intern com a causa de reacció
anòmala del pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el
procediment

 Y83.2 Intervenció quirúrgica amb anastomosi, derivació o empelt com a causa de reacció anòmala del
pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.3 Intervenció quirúrgica amb formació d'estoma extern com a causa de reacció anòmala del
pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.4 Altres tipus de cirurgia reconstructiva com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.5 Amputació d'extremitat com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior,
sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.6 Extirpació d'un altre òrgan (parcial) (total) com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.8 Altres procediments quirúrgics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació
posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y83.9 Procediment quirúrgic no especificat com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

Y84 Altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense
menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.0 Cateterisme cardíac com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior,
sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.1 Diàlisi renal com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior, sense
menció d'accident iatrogènic durant el procediment
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 Y84.2 Procediment radiològic i radioteràpia com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.3 Teràpia electroconvulsiva com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació
posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.4 Aspiració de líquid com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior,
sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.5 Inserció de sonda gàstrica o duodenal com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.6 Cateterisme urinari com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior,
sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.7 Extracció de sang com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació posterior,
sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.8 Altres procediments mèdics com a causa de reacció anòmala del pacient o de complicació
posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

 Y84.9 Procediment mèdic no especificat com a causa de reacció anòmala del pacient o de
complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment

Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat classificades en un altre lloc (Y90-Y99)
Nota: Empreu aquestes categories per a proporcionar informació addicional relacionada amb les causes de morbiditat. No

les empreu individualment per a la codificació de les causes.
Y90 Prova de la presència d'alcohol determinada pel nivell d'alcohol en la sang

 Codifiqueu
primer:

qualsevol trastorn relacionat amb l'alcohol associat (F10)

 Y90.0 Nivell d'alcohol en la sang inferior a 20 mg/100 ml
 Y90.1 Nivell d'alcohol en la sang de 20-39 mg/100 ml
 Y90.2 Nivell d'alcohol en la sang de 40-59 mg/100 ml
 Y90.3 Nivell d'alcohol en la sang de 60-79 mg/100 ml
 Y90.4 Nivell d'alcohol en la sang de 80-99 mg/100 ml
 Y90.5 Nivell d'alcohol en la sang de 100-119 mg/100 ml
 Y90.6 Nivell d'alcohol en la sang de 120-199 mg/100 ml
 Y90.7 Nivell d'alcohol en la sang de 200-239 mg/100 ml
 Y90.8 Nivell d'alcohol en la sang de 240 mg/100 ml o més
 Y90.9 Presència d'alcohol en la sang, nivell no especificat
Y92 Lloc on s'ha produït la causa externa

 
Empreu la següent categoria per a identificar el lloc on s'ha produït la causa externa quan sigui rellevant. Empreu-la
conjuntament amb un codi d'activitat.
El lloc on s'ha produït la causa externa s'ha de registrar només a l'assistència inicial del tractament.

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

  
Exclou 1: casa abandonada (Y92.89)

casa en construcció encara no ocupada (Y92.6-)
residència institucional (Y92.1-)

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

   Y92.000 Cuina de residència no institucional (privada) no especificada com a
lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.001 Menjador de residència no institucional (privada) no especificada com
a lloc on s'ha produït la causa externa

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

   Y92.003 Dormitori de residència no institucional (privada) no especificada com
a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.007 Jardí o pati de residència no institucional (privada) no especificada
com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.008 Un altre lloc d'una residència no institucional (privada) no especificada
com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.009 Lloc no especificat de residència no institucional (privada) no
especificada com a lloc on s'ha produït la causa externa

    Domicili (NE) com a lloc on s'ha produït la causa externa
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  Y92.01 Casa unifamiliar no institucional (privada) com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Casa de pagès com a lloc on s'ha produït la causa externa

   

Exclou 1: escorxador (Y92.86)
estable (Y92.71)
finca de camp (Y92.73)
habitatge mòbil o remolc unifamiliars (Y92.02-)
hort (Y92.74)
pollera o galliner (Y92.72)

   Y92.010 Cuina de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.011 Menjador de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.012 Bany de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.013 Dormitori de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.014 Calçada privada d'entrada a casa unifamiliar (privada) com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.015 Garatge privat de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.016 Piscina de jardí o casa unifamiliar (privats) com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.017 Jardí o pati de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.018 Un altre lloc d'una casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha produït
la causa externa

   Y92.019 Lloc no especificat de casa unifamiliar (privada) com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Y92.02 Habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.020 Cuina d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.021 Menjador d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.022 Bany d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.023 Dormitori d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.024 Calçada d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.025 Garatge d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.026 Piscina d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.027 Jardí o pati d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.028 Un altre lloc d'un habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.029 Lloc no especificat d'habitatge mòbil com a lloc on s'ha produït la
causa externa

  Y92.03 Pis com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Condomini com a lloc on s'ha produït la causa externa
Pis en cooperativa d'habitatge com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.030 Cuina de pis com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.031 Bany de pis com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.032 Dormitori de pis com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.038 Un altre lloc d'un pis com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.039 Lloc no especificat de pis com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.04 Pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.040 Cuina de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.041 Bany de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.042 Dormitori de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.043 Calçada de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.044 Garatge de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
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   Y92.045 Piscina de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.046 Jardí o pati de pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.048 Un altre lloc d'una pensió com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.049 Lloc no especificat de pensió com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.09 Un altre tipus de residència no institucional com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.090 Cuina d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   Y92.091 Bany d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   Y92.092 Dormitori d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.093 Calçada d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.094 Garatge d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.095 Piscina d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   Y92.096 Jardí o pati d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.098 Un altre lloc d'un altre tipus de residència no institucional com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.099 Lloc no especificat d'un altre tipus de residència no institucional com a
lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.1 Residència institucional (no privada) com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.10 Institució residencial no especificada com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.11 Residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.110 Cuina de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.111 Bany de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.112 Dormitori de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.113 Calçada de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.114 Garatge de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.115 Piscina de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.116 Jardí o pati de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha produït
la causa externa

   Y92.118 Un altre lloc d'una residència d'infants i un orfenat com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   Y92.119 Lloc no especificat de residència d'infants i orfenat com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Y92.12 Centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Casa de convalescència com a lloc on s'ha produït la causa externa
Hospici com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.120 Cuina de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.121 Bany de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.122 Dormitori de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.123 Calçada de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa
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   Y92.124 Garatge de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.125 Piscina de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.126 Jardí o pati de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.128 Un altre lloc d'un centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.129 Lloc no especificat de centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la
causa externa

  Y92.13 Base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Exclou 1: camp d'entrenament militar (Y92.83)
   Y92.130 Cuina de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.131 Menjador de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.133 Caserna de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.135 Garatge de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.136 Piscina de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.137 Jardí o pati de base militar com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.138 Un altre lloc d'una base militar com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.139 Lloc no especificat de base militar com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.14 Presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.140 Cuina de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.141 Menjador de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.142 Bany de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.143 Cel·la de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.146 Piscina de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.147 Pati de presó com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.148 Un altre lloc d'una presó com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.149 Lloc no especificat de presó com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.15 Reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.150 Cuina de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.151 Menjador de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.152 Bany de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.153 Dormitori de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.154 Calçada de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.155 Garatge de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.156 Piscina de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.157 Jardí o pati de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.158 Un altre lloc d'un reformatori com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.159 Lloc no especificat de reformatori com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.16 Residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la causa externa

   

Exclou 1: edificis i terrenys escolars com a lloc on s'ha produït la causa externa
(Y92.2-)
reformatori com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.15-)
zona esportiva escolar com a lloc on s'ha produït la causa externa
(Y92.3-)

   Y92.160 Cuina de residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.161 Menjador de residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la
causa externa
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   Y92.162 Bany de residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.163 Dormitori de residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.168 Un altre lloc d'una residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.169 Lloc no especificat de residència d'estudiants com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Y92.19 Un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.190 Cuina d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc
on s'ha produït la causa externa

   Y92.191 Menjador d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a
lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.192 Bany d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc on
s'ha produït la causa externa

   Y92.193 Dormitori d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a
lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.194 Calçada d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc
on s'ha produït la causa externa

   Y92.195 Garatge d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc
on s'ha produït la causa externa

   Y92.196 Piscina d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a lloc
on s'ha produït la causa externa

   Y92.197 Jardí o pati d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a
lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.198 Un altre lloc d'un altre tipus d'institució residencial especificada com a
lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.199 Lloc no especificat d'un altre tipus d'institució residencial especificada
com a lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.2 Centre educatiu, altres tipus d'institucions i àrees administratives públiques com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Edifici i terrenys adjacents emprats pel públic en general o per un grup particular de públic

  

Exclou 1: edifici en construcció com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.6)
institució residencial com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.1)
residència d'estudiants com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.16-)
zona esportiva escolar com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.3-)

  Y92.21 Centre educatiu (privat) (concertat) (públic) com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.210 Escola bressol com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.211 Centre d'educació infantil i primària com a lloc on s'ha produït la causa
externa

    Llar d'infants com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.212 Centre d'educació secundària com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.213 Institut de batxillerat com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.214 Universitat com a lloc on s'ha produït la causa externa
    
   Y92.215 Escola professional com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.218 Un altre tipus de centre educatiu com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.219 Centre educatiu no especificat com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.22 Institució religiosa com a lloc on s'ha produït la causa externa

   
Església com a lloc on s'ha produït la causa externa
Mesquita com a lloc on s'ha produït la causa externa
Sinagoga com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.23 Hospital com a lloc on s'ha produït la causa externa
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Exclou 1: casa de convalescència com a lloc on s'ha produït la causa externa
(Y92.12-)
centre sociosanitari com a lloc on s'ha produït la causa externa
(Y92.12-)
establiments de serveis sanitaris ambulatoris (Y92.53-)
hospici com a lloc on s'ha produït la causa externa (Y92.12-)

   Y92.230 Habitació del pacient d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.231 Bany del pacient d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.232 Passadís d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.233 Cafeteria d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.234 Sala d'operacions d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.238 Un altre lloc d'un hospital com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.239 Lloc no especificat d'hospital com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.24 Edifici administratiu públic com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.240 Palau de justícia com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.241 Biblioteca com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.242 Oficina de correus com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.243 Ajuntament com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.248 Un altre tipus d'edifici administratiu públic com a lloc on s'ha produït la
causa externa

  Y92.25 Edifici cultural com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.250 Galeria d'art com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.251 Museu com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.252 Sala de concerts com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.253 Teatre d'òpera com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.254 Teatre com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.258 Un altre tipus d'edifici cultural públic com a lloc on s'ha produït la
causa externa

  Y92.26 Sala cinematogràfica o cinema com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.29 Un altre tipus d'edifici públic especificat com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Sala d'actes com a lloc on s'ha produït la causa externa
Club privat com a lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.3 Zona esportiva com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.31 Pista esportiva com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Exclou 1: pista de tennis en casa o jardí privats (Y92.09)
   Y92.310 Pista de bàsquet com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.311 Pista d'esquaix com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.312 Pista de tennis com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.318 Un altre tipus de pista esportiva com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.32 Camp esportiu com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.320 Camp de beisbol com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.321 Camp de futbol americà com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.322 Camp de futbol com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.328 Un altre tipus de camp esportiu com a lloc on s'ha produït la causa
externa

    Camp de criquet com a lloc on s'ha produït la causa externa
Camp d'hoquei com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.33 Pista de patinatge com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.330 Pista de patinatge sobre gel (interior) (exterior) com a lloc on s'ha
produït la causa externa
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   Y92.331 Pista de patinatge sobre rodes com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.34 Piscina (pública) com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Exclou 1: piscina en casa o jardí privats (Y92.016)

  Y92.39 Un altre tipus de zona esportiva especificada com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   

Camp de golf com a lloc on s'ha produït la causa externa
Gimnàs com a lloc on s'ha produït la causa externa
Escola d'equitació com a lloc on s'ha produït la causa externa
Estadi com a lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.4 Carrer, carretera i un altre tipus de calçada pavimentada com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Exclou 1: calçada privada d'entrada a residència (Y92.014, Y92.024, Y92.043, Y92.093,
Y92.113, Y92.123, Y92.154, Y92.194)

  Y92.41 Carrer i carretera com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.410 Carrer i carretera no especificats com a lloc on s'ha produït la causa
externa

    Carretera NE com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.411 Autopista i autovia com a lloc on s'ha produït la causa externa

    Autopista com a lloc on s'ha produït la causa externa
Autovia com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.412 Carretera nacional com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.413 Carretera provincial com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.414 Carrer comercial o residencial locals com a lloc on s'ha produït la
causa externa

   Y92.415 Rampa d'accés o de sortida de carrer o carretera com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Y92.48 Un altre tipus de calçada pavimentada com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.480 Vorera com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.481 Aparcament com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.482 Pista de bicicletes com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.488 Un altre tipus de calçada pavimentada com a lloc on s'ha produït la
causa externa

 Y92.5 Àrea comercial i de serveis com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Exclou 1: escoles i altres edificis de l'administració pública (Y92.2-)
garatge en casa privada (Y92.015)

  Y92.51 Establiment comercial privat com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.510 Banc com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.511 Restaurant o cafeteria com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.512 Supermercat, magatzem (comercial) o mercat com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   Y92.513 Botiga com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.52 Àrea de serveis com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.520 Aeroport com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.521 Estació d'autobusos com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.522 Estació de ferrocarril com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.523 Àrea de descans com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.524 Gasolinera com a lloc on s'ha produït la causa externa

    Benzinera com a lloc on s'ha produït la causa externa
Estació de servei com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.53 Establiment de serveis sanitaris ambulatoris com a lloc on s'ha produït la causa
externa

1469



   Y92.530 Centre de cirurgia ambulatòria com a lloc on s'ha produït la causa
externa

    

Centre de cirurgia ambulatòria, incloent els que estan units a un hospital, com
a lloc on s'ha produït la causa externa
Centre de cirurgia sense ingrés, incloent els que estan units a un hospital, com
a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.531 Consultori de professional de la salut com a lloc on s'ha produït la
causa externa

    Consulta del metge o metgessa com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.532 Centre d'atenció sanitària urgent com a lloc on s'ha produït la causa
externa

   Y92.538 Un altre establiment de serveis sanitaris ambulatoris com a lloc on s'ha
produït la causa externa

  Y92.59 Un altre tipus d'àrea comercial com a lloc on s'ha produït la causa externa

   

Edifici d'oficines com a lloc on s'ha produït la causa externa
Casino (de joc) com a lloc on s'ha produït la causa externa
Garatge (comercial) com a lloc on s'ha produït la causa externa
Hotel com a lloc on s'ha produït la causa externa
Emissora de ràdio o televisió com a lloc on s'ha produït la causa externa
Centre comercial com a lloc on s'ha produït la causa externa
Magatzem com a lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.6 Zona industrial i de construcció com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.61 Edifici [qualsevol] en construcció com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.62 Moll o drassana com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Drassana com a lloc on s'ha produït la causa externa
Dic sec com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.63 Fàbrica com a lloc on s'ha produït la causa externa

   
Edifici de fàbrica com a lloc on s'ha produït la causa externa
Instal·lacions de fàbrica com a lloc on s'ha produït la causa externa
Pati industrial com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.64 Mina o pou com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Mina com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.65 Plataforma petroliera com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Pou (carbó) (grava) (sorra) com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.69 Un altre tipus de zona industrial i de construcció especificada com a lloc on s'ha
produït la causa externa

   

Fàbrica de gas com a lloc on s'ha produït la causa externa
Central elèctrica (carbó) (nuclear) (petroli) com a lloc on s'ha produït la causa externa
Túnel en construcció com a lloc on s'ha produït la causa externa
Taller com a lloc on s'ha produït la causa externa

 Y92.7 Granja com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Ranxo com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Exclou 1: casa de pagès i locals de residència de la granja (Y92.01-)
  Y92.71 Estable com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.72 Pollera com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Galliner com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.73 Finca de camp com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.74 Hort com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.79 Un altre lloc d'una granja com a lloc on s'ha produït la causa externa
 Y92.8 Un altre lloc com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.81 Vehicle de transport com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Exclou 1: accidents de mitjans de transport (V00-V99)
   Y92.810 Cotxe com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.811 Autobús com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.812 Camió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.813 Avió com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.814 Embarcació com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.815 Tren com a lloc on s'ha produït la causa externa
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   Y92.816 Metro com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.818 Un altre tipus de vehicle de transport com a lloc on s'ha produït la
causa externa

  Y92.82 Medi natural
   Y92.820 Desert com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.821 Bosc com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.828 Un altre tipus de medi natural com a lloc on s'ha produït la causa
externa

    
Aiguamoll com a lloc on s'ha produït la causa externa
Muntanya com a lloc on s'ha produït la causa externa
Prat com a lloc on s'ha produït la causa externa

  Y92.83 Zona recreativa com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.830 Parc públic com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.831 Parc d'atraccions com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.832 Platja com a lloc on s'ha produït la causa externa
    Costa com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.833 Càmping com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Y92.834 Parc zoològic (zoo) com a lloc on s'ha produït la causa externa

   Y92.838 Un altre tipus de zona recreativa com a lloc on s'ha produït la causa
externa

  Y92.84 Camp d'entrenament militar com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.85 Via com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.86 Escorxador com a lloc on s'ha produït la causa externa
  Y92.89 Un altre lloc especificat com a lloc on s'ha produït la causa externa
   Casa abandonada com a lloc on s'ha produït la causa externa
 Y92.9 Lloc no especificat o no aplicable
Y93 Codis d'activitat

 

Nota: Empreu la categoria Y93 per a indicar l'activitat que feia la persona que sol·licita assistència
sanitària per una lesió o una afecció mèdica, com un infart de miocardi mentre treia neu amb una
pala, produïda com a conseqüència de l'activitat o a la qual ha contribuït l'activitat. Aquests codis
són adequats tant per a lesions agudes, com les del capítol 19, com per a afeccions causades pels
efectes cumulatius a llarg termini d'una activitat, com les del capítol 13. També es poden emprar
amb codis de causa externa per a codificar la causa i la intenció si la identificació de l'activitat
proporciona informació addicional sobre els fets. Empreu aquests codis amb codis d'estat de
causa externa (Y99) i de lloc on s'ha produït (Y92).
Aquesta secció conté les categories generals d'activitats següents:
Y93.0 Activitats que impliquen caminar i córrer
Y93.1 Activitats que impliquen aigua i embarcacions
Y93.2 Activitats que impliquen gel i neu
Y93.3 Activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats
Y93.4 Activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics
Y93.5 Activitats que impliquen altres esports individuals
Y93.6 Activitats que impliquen altres esports en equip o en grup
Y93.7 Activitats que impliquen altres esports especificats
Y93.A Activitats que impliquen altres exercicis cardiorespiratoris
Y93.B Activitats que impliquen altres exercicis de tonificació
Y93.C Activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius electrònics
Y93.D Activitats que impliquen manualitats i artesania
Y93.E Activitats que impliquen higiene personal i manteniment de la roba i de la propietat interior
Y93.F Activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona
Y93.G Activitats que impliquen preparar menjar, cuinar i coure a la graella
Y93.H Activitats que impliquen manteniment del sòl i de la propietat exterior i construcció
Y93.I Activitats que impliquen muntanyes russes i altres tipus de moviment extern
Y93.J Activitats que impliquen tocar un instrument musical
Y93.K Activitats que impliquen tenir cura d'animals
Y93.8 Activitat, altres activitats especificades
Y93.9 Activitat no especificada

 Y93.0 Activitats que impliquen caminar i córrer

  Exclou 1: activitat, caminar o córrer en una cinta de córrer (Y93.A1)
activitat, passejar un animal (Y93.K1)
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  Y93.01 Activitat, caminar, fer marxa i fer excursionisme
   Activitat, caminar, fer marxa i fer excursionisme en un terreny planer o elevat

   Exclou 1: activitat, alpinisme (Y93.31)
  Y93.02 Activitat, córrer
 Y93.1 Activitats que impliquen aigua i embarcacions
  Exclou 1: activitats que impliquen gel (Y93.2-)
  Y93.11 Activitat, natació
  Y93.12 Activitat, salt de trampolí i salt de palanca
  Y93.13 Activitat, waterpolo
  Y93.14 Activitat, gimnàstica aquàtica i exercicis aquàtics
  Y93.15 Activitat, submarinisme i immersió lleugera
   Activitat, busseig
  Y93.16 Activitat, rem, piragüisme, caiac, ràfting i inflables
   Activitat, piragüisme, caiac, ràfting i inflables en aigües tranquil·les i turbulentes
  Y93.17 Activitat, esquí aquàtic i esquí-surf
  Y93.18 Activitat, surf, surf de vela i surf pla
   Activitat, baixada per tobogans aquàtics
  Y93.19 Activitat, altres activitats que impliquen aigua i embarcacions

   
Activitat que implica aigua NE
Activitat, vol nàutic
Activitat, entrenament i proves de supervivència a l'aigua

 Y93.2 Activitats que impliquen gel i neu
  Exclou 1: activitat, treure gel i neu amb una pala (Y93.H1)
  Y93.21 Activitat, patinatge sobre gel

   Activitat, patinatge artístic (individual) (parella)
Activitat, dansa sobre gel

   Exclou 1: activitat, hoquei sobre gel (Y93.22)
  Y93.22 Activitat, hoquei sobre gel
  Y93.23 Activitat, esquí (alpí) (descens), surf de neu, descens amb trineu, luge o pneumàtic
   Exclou 1: activitat, esquí de fons (Y93.24)
  Y93.24 Activitat, esquí de fons
   Activitat, esquí nòrdic
  Y93.29 Activitat, altres activitats que impliquen gel i neu
   Activitat que implica gel i neu NE
 Y93.3 Activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats

  
Exclou 1: activitat, excursionisme en un terreny planer o elevat (Y93.01)

activitat, saltar a corda (Y93.56)
activitat, saltar en llit elàstic (Y93.44)

  Y93.31 Activitat, alpinisme, escalada en paret i escalada en rocòdrom
  Y93.32 Activitat, ràpel
  Y93.33 Activitat, salt BASE
   Activitat, salt des d'edifici, antena, pont o muntanya
  Y93.34 Activitat, salt elàstic
  Y93.35 Activitat, ala delta
  Y93.39 Activitat, altres activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats
 Y93.4 Activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics
  Exclou 1: activitat, arts marcials (Y93.75)
  Y93.41 Activitat, dansa
  Y93.42 Activitat, ioga
  Y93.43 Activitat, gimnàstica
   Activitat, gimnàstica rítmica

   Exclou 1: activitat, saltar en llit elàstic (Y93.44)
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  Y93.45 Activitat, animació d'esdeveniments esportius
  Y93.49 Activitat, altres activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics
 Y93.5 Activitats que impliquen altres esports individuals

  

Exclou 1: activitat, dansa (Y93.41)
activitat, gimnàstica (Y93.43)
activitat, ioga (Y93.42)
activitat, saltar en llit elàstic (Y93.44)

  Y93.51 Activitat, patinatge sobre rodes (en línia) i patinatge de monopatí
  Y93.52 Activitat, marxa a cavall
  Y93.53 Activitat, golf
  Y93.54 Activitat, bowling
  Y93.55 Activitat, ciclisme
  Y93.56 Activitat, saltar a corda
  Y93.57 Activitat, proves d'atletisme que no impliquen córrer
   Exclou 1: activitat, córrer (qualsevol modalitat) (Y93.02)
  Y93.59 Activitat, altres activitats que impliquen altres esports individuals

   

Exclou 1: activitats que impliquen aigua i embarcacions (Y93.1-)
activitats que impliquen caminar i córrer (Y93.0-)
activitats que impliquen escalada, ràpel i salts (Y93.3-)
activitats que impliquen gel i neu (Y93.2-)

 Y93.6 Activitats que impliquen altres esports en equip o en grup

  Exclou 1: activitat, hoquei sobre gel (Y93.22)
activitat, waterpolo (Y93.13)

  Y93.61 Activitat, futbol americà
   Activitat, futbol NE
  Y93.62 Activitat, futbol flag o touch football
  Y93.63 Activitat, rugbi
  Y93.64 Activitat, beisbol
   Activitat, softbol
  Y93.65 Activitat, lacrosse i hoquei sobre herba
  Y93.66 Activitat, futbol
  Y93.67 Activitat, bàsquet
  Y93.68 Activitat, voleibol (pista) (platja)
  Y93.6A Activitat, jocs físics associats generalment a esbarjo escolar, colònies i infants

   

Activitat, joc de la bandera
Activitat, joc de matar amb la pilota
Activitat, quatre cantons
Activitat, Kickball

  Y93.69 Activitat, altres activitats que impliquen altres esports en equip o en grup
   Activitat, criquet
 Y93.7 Activitats que impliquen altres esports especificats
  Y93.71 Activitat, boxa
  Y93.72 Activitat, lluita
  Y93.73 Activitat, esports que es practiquen amb raqueta o amb les mans

   

Activitat, handbol
Activitat, raquetbol
Activitat, esquaix
Activitat, tennis

  Y93.74 Activitat, plat volador
   Activitat, plat a gol
  Y93.75 Activitat, arts marcials
   Activitat, esport de combat
  Y93.79 Activitat, altres activitats esportives especificades
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 Y93.A Activitats que impliquen altres exercicis cardiorespiratoris
  Activitats que impliquen entrenament físic

  Y93.A1 Activitat, màquines de fer exercici destinades principalment al condicionament
cardiorespiratori

   
Activitat, màquines el·líptiques i de graons
Activitat, bicicleta estàtica
Activitat, cinta de córrer

  Y93.A2 Activitat, cal·listènia

   Activitat, salts amb obertura de braços i cames
Activitat, escalfament i recuperació

  Y93.A3 Activitat, exercicis d'aeròbic i de graons
  Y93.A4 Activitat, entrenament en circuit
  Y93.A5 Activitat, cursa d'obstacles

   Activitat, circuit d'entrenament físic
Activitat, pista americana

  Y93.A6 Activitat, exercicis d'automatització en instrucció militar
   Activitat, exercicis d'automatització en cercle
  Y93.A9 Activitat, altres activitats que impliquen altres exercicis cardiorespiratoris

   Exclou 1: activitats que impliquen exercicis cardiorespiratoris especificats a les
categories Y93.0-Y93.7

 Y93.B Activitats que impliquen altres exercicis de tonificació
  Y93.B1 Activitat, màquines de fer exercici destinades principalment a la tonificació
  Y93.B2 Activitat, flexions, dominacions, rull de tronc
  Y93.B3 Activitat, aparells de musculació

   Activitat, halters
Activitat, manuelles

  Y93.B4 Activitat, pilates
  Y93.B9 Activitat, altres activitats que impliquen altres exercicis de tonificació

   Exclou 1: activitats que impliquen tonificació especificades a les categories
Y93.0-Y93.A

 Y93.C Activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius electrònics
  Exclou 1: activitat, teclat o instruments musicals electrònics (Y93.J-)
  Y93.C1 Activitat, teclat de l'ordinador
   Activitat, videojoc en què s'empra un teclat o un altre dispositiu estàtic
  Y93.C2 Activitat, dispositiu electrònic interactiu portàtil

   Activitat, telèfon mòbil i dispositiu de comunicació
Activitat, videojoc en què s'empra un dispositiu interactiu

   Exclou 1: activitat, videojoc en què s'empra un teclat o un altre dispositiu estàtic
(Y93.C1)

  Y93.C9 Activitat, altres activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius
electrònics

 Y93.D Activitats que impliquen manualitats i artesania
  Exclou 1: activitats que impliquen tocar un instrument musical (Y93.J-)
  Y93.D1 Activitat, tricotar i fer ganxet
  Y93.D2 Activitat, cosir
  Y93.D3 Activitat, construir i polir mobles
   Activitat, reparar mobles
  Y93.D9 Activitat, altres activitats que impliquen manualitats i artesania
 Y93.E Activitats que impliquen higiene personal i manteniment de la roba i de la propietat interior

  

Exclou 1: activitat, fregar els plats (Y93.G1)
activitat, jardineria (Y93.H2)
activitat, preparar menjar (Y93.G1)
activitats que impliquen cuinar i coure a la graella (Y93.G-)
activitats que impliquen manteniment del sòl i de la propietat exterior i construcció
(Y93.H-)
activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona (Y93.F-)
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  Y93.E1 Activitat, bany i dutxa personal
  Y93.E2 Activitat, fer bugada
  Y93.E3 Activitat, passar l'aspiradora
  Y93.E4 Activitat, planxar
  Y93.E5 Activitat, fregar i netejar el terra
  Y93.E6 Activitat, mudança
   Activitat, empaquetar i desempaquetar a causa d'un canvi de residència
  Y93.E8 Activitat, altres activitats d'higiene personal

  Y93.E9 Activitat, altres activitats que impliquen manteniment de la roba i de la propietat
interior

 Y93.F Activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona
  Activitats que impliquen el cuidador
  Y93.F1 Activitat, ajudar una altra persona a banyar-se
  Y93.F2 Activitat, ajudar una altra persona a aixecar-se
  Y93.F9 Activitat, altres maneres de tenir cura d'una altra persona
 Y93.G Activitats que impliquen preparar menjar, cuinar i coure a la graella
  Y93.G1 Activitat, preparar menjar i fer neteja
   Activitat, fregar els plats
  Y93.G2 Activitat, coure a la graella i fumar aliments
  Y93.G3 Activitat, cuinar i fornejar
   Activitat, ús de fogons, forn i microones
  Y93.G9 Activitat, altres activitats que impliquen cuinar i coure a la graella
 Y93.H Activitats que impliquen manteniment del sòl i de la propietat exterior i construcció
  Y93.H1 Activitat, cavar, palejar i rastellar

   
Activitat, cavar la terra
Activitat, recollir fulles amb un rasclet
Activitat, treure neu amb una pala

  Y93.H2 Activitat, jardineria i paisatgisme
   Activitat, podar, retallar arbustos, treure males herbes
  Y93.H3 Activitat, construcció

  Y93.H9 Activitat, altres activitats que impliquen manteniment del sòl i de la propietat
exterior i construcció

 Y93.I Activitats que impliquen muntanyes russes i altres tipus de moviment extern
  Y93.I1 Activitat, viatge en muntanyes russes
  Y93.I9 Activitat, altres activitats que impliquen moviment extern
 Y93.J Activitats que impliquen tocar un instrument musical
  Activitat que implica tocar un instrument musical elèctric
  Y93.J1 Activitat, tocar el piano
   Activitat, tocar el teclat (electrònic)
  Y93.J2 Activitat, tocar el tambor i altres instruments de percussió
  Y93.J3 Activitat, tocar un instrument de corda
  Y93.J4 Activitat, tocar un instrument de vent
 Y93.K Activitats que impliquen tenir cura d'animals
  Exclou 1: activitat, marxa a cavall (Y93.52)
  Y93.K1 Activitat, passejar un animal
  Y93.K2 Activitat, munyir un animal
  Y93.K3 Activitat, raspallar i esquilar un animal
  Y93.K9 Activitat, altres activitats que impliquen tenir cura d'animals
 Y93.8 Activitat, altres activitats especificades
  Y93.81 Activitat, arbitrar una activitat esportiva
  Y93.82 Activitat, espectador d'un esdeveniment
  Y93.83 Activitat, jocs violents i esvalotats
  Y93.84 Activitat, dormir
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  Y93.85 Activitat, joc de l'asfixia

   
Activitat, joc de l'ennuegament
Activitat, joc del desmai
Activitat, joc de l'ofec

  Y93.89 Activitat, altres activitats especificades
 Y93.9 Activitat, no especificada
Y95 Afecció nosocomial
Y99 Estat de causa externa

 Nota: Empreu un sol codi de la categoria Y99 juntament amb un o més codis de causa externa assignats
a un episodi assistencial per a indicar l'estat de la persona en el moment dels fets

 Y99.0 Activitat civil remunerada
  Activitat civil amb compensació econòmica o d'un altre tipus

  Exclou 1: activitat de voluntariat (Y99.2)
activitat militar (Y99.1)

 Y99.1 Activitat militar
  Exclou 1: activitat de personal militar fora de servei (Y99.8)
 Y99.2 Activitat de voluntariat

  Exclou 1: activitat d'un fill o un altre membre familiar que ajuda en la feina remunerada d'un
altre membre de la família (Y99.8)

 Y99.8 Altres estats de causa externa

  

Activitat NCAL
Activitat d'un fill o un altre membre familiar que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la
família
Afició no remunerada
Activitat de lleure
Activitat de personal militar fora de servei
Activitat lúdica o esportiva no remunerada o estudiantil
Activitat estudiantil

  Exclou 1: activitat civil remunerada o a canvi d'una compensació (Y99.0)
activitat militar (Y99.1)

 Y99.9 Estat de causa externa no especificat

1476



 

Capítol 21
Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis sanitaris (Z00-Z99)
Nota: Els codis Z representen el motiu de l'assistència. Si es realitza un procediment, els codis Z han d'anar acompanyats del codi
de procediment corresponent. Les categories Z00-Z99 són per a casos en què les circumstàncies classificables a les categories
A00-Y89 que no són malaltia, lesió o causa externa s'enregistren com a «diagnòstics» o «problemes». Aquests casos es poden
produir, principalment, en dues situacions:
(a) Quan una persona que pot estar malalta o no estar-ho entra en contacte amb els serveis sanitaris amb alguna finalitat específica,
com rebre assistència limitada o servei per una afecció actual, donar un òrgan o teixit, rebre una vacuna profilàctica (immunització)
o tractar un problema que no constitueix una malaltia o una lesió.
(b) Quan hi ha alguna circumstància o problema que influeix en l'estat de salut de la persona, però que no constitueix una malaltia o
una lesió actuals.
Aquest capítol conté els blocs següents:
Z00-Z13 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per ser sotmeses a revisions
Z14-Z15 Portador de malaltia hereditària i predisposició genètica a malaltia
Z16 Resistència a fàrmacs antimicrobians
Z17 Estat de possessió de receptors d'estrògens
Z18 Fragments de cos estrany retinguts
Z19 Estat de sensibilitat hormonal de neoplàsia maligna
Z20-Z29 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses
Z30-Z39 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció
Z40-Z53 Assistència per a altres tipus específics d'atenció sanitària
Z55-Z65 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials
Z66 Estat de no reanimació
Z67 Grup sanguini
Z68 Índex de massa corporal (IMC)
Z69-Z76 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies

Z77-Z99 Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb antecedents personals i familiars i determinades afeccions
que influeixen en l'estat de salut

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per ser sotmeses a revisions (Z00-Z13)
Nota: Els resultats anòmals no especificats descoberts en el moment d'aquestes revisions es classifiquen en les categories

R70-R94
Exclou 1: revisions relacionades amb l'embaràs i la reproducció (Z30-Z36, Z39.-)
Z00 Assistència per a revisió general sense símptomes ni diagnòstic enregistrat o de sospita
 Exclou 1: assistència per a revisió amb finalitats administratives (Z02.-)

 Exclou 2: assistència per a exploracions i anàlisis prèvies a un procediment (Z01.81-)
estudis de cribratge especials (Z11-Z13)

 Z00.0 Assistència per a revisió mèdica general de l'adult

  Assistència per a revisió periòdica de l'adult (anual) (física) i qualsevol anàlisi i exploració radiològica
associades

  Exclou 1: assistència per a examen del signe o símptoma —codifiqueu el signe o símptoma
reconeixement sistemàtic general del nadó o l'infant (Z00.12.-)

  Z00.00 Assistència per a revisió mèdica general de l'adult sense resultats anòmals
   Assistència per a reconeixement sistemàtic de l'adult NE
  Z00.01 Assistència per a revisió mèdica general de l'adult amb resultats anòmals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

 Z00.1 Assistència per a revisions mèdiques del nadó i l'infant
  Z00.11 Revisió mèdica del nadó
   Reconeixement mèdic de nadó de menys de 29 dies

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol resultat anòmal

   Exclou 1: reconeixement mèdic d'infant de més de 28 dies (Z00.12-)
   Z00.110 Revisió mèdica del nadó de menys de 8 dies
    Reconeixement mèdic de nadó de menys de 8 dies
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   Z00.111 Revisió mèdica del nadó de 8 a 28 dies

    Reconeixement mèdic de nadó de 8 a 28 dies
Control de pes del nadó

  Z00.12 Assistència per a revisió mèdica rutinària de l'infant

   

Reconeixement mèdic (rutinari) d'infant de més de 28 dies
Proves rutinàries de visió i audició
Immunitzacions adequades a l'edat
Cribratge rutinari del desenvolupament del nadó o l'infant

   
Exclou 1: reconeixement mèdic de nadó de menys de 29 dies (Z00.11-)

revisió mèdica del nadó (Z00.11-)
revisió mèdica d'expòsit o altres nadons o infants sans (Z76.1-Z76.2)

   Z00.121 Assistència per a revisió mèdica rutinària de l'infant amb resultats
anòmals

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

   Z00.129 Assistència per a revisió mèdica rutinària de l'infant sense resultats
anòmals

    Assistència per a revisió mèdica rutinària de l'infant NE
 Z00.2 Assistència per a revisió per període de creixement ràpid en la infància
 Z00.3 Assistència per a revisió per l'estat de desenvolupament de l'adolescent
  Assistència per a revisió per l'estat de desenvolupament de la pubertat
 Z00.5 Assistència per a exploració de donant potencial d'òrgan i teixit
 Z00.6 Assistència per a revisió per a comparació i control normals en programa de recerca clínica
  Revisió de participant o de control en un programa de recerca clínica
 Z00.7 Assistència per a revisió per període de creixement retardat en la infància

  Z00.70 Assistència per a revisió per període de creixement retardat en la infància sense
resultats anòmals

  Z00.71 Assistència per a revisió per període de creixement retardat en la infància amb
resultats anòmals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

 Z00.8 Assistència per a altres revisions generals
  Assistència per a revisió mèdica en enquestes poblacionals
Z01 Assistència per a altres revisions especials sense símptomes ni diagnòstic enregistrat o de sospita

 Nota: Els codis de la categoria Z01 representen el motiu de l'assistència. Es requereix un altre codi de
procediment a part per a identificar qualsevol exploració o procediment efectuat.

 Inclou: revisió rutinària d'aparell o sistema específics

 

Exclou 1: assistència per a anàlisis i exploracions radiològiques com a component de revisions mèdiques
generals (Z00.0-)
assistència per a anàlisis, exploracions radiològiques i proves d'imatge per a signes i símptomes
—codifiqueu el signe o símptoma
assistència per a revisió amb finalitats administratives (Z02.-)
assistència per a revisió d'afeccions sospitades que es demostra que no existeixen (Z03.-)

 Exclou 2: estudis de cribratge (Z11-Z13)
 Z01.0 Assistència per a revisió ocular i visual
  Exclou 1: revisió per a permís de conduir (Z02.4)
  Z01.00 Assistència per a revisió ocular i visual sense resultats anòmals
   Assistència per a revisió ocular i visual NE
  Z01.01 Assistència per a revisió ocular i visual amb resultats anòmals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

  Z01.02 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual fallit
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Exclou 1: assistència per a revisió ocular i visual amb resultats anòmals (Z01.01)

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

   Z01.020 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual
fallit sense resultats anòmals

   Z01.021 Assistència per a revisió ocular i visual consecutiva a cribratge visual
fallit amb resultats anòmals

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

 Z01.1 Assistència per a revisió d'orella i d'audició
  Z01.10 Assistència per a revisió d'orella i d'audició sense resultats anòmals
   Assistència per a revisió d'orella i d'audició NE
  Z01.11 Assistència per a revisió d'orella i d'audició amb resultats anòmals

   Z01.110 Assistència per a revisió auditiva consecutiva a cribratge d'audició
anòmala

   Z01.118 Assistència per a revisió d'orella i d'audició amb altres resultats
anòmals

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

  Z01.12 Assistència per a conservació i tractament auditius
 Z01.2 Assistència per a revisió dental i neteja
  Z01.20 Assistència per a revisió dental i neteja sense resultats anòmals
   Assistència per a revisió dental i neteja NE
  Z01.21 Assistència per a revisió dental i neteja amb resultats anòmals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

 Z01.3 Assistència per a presa de la tensió arterial
  Z01.30 Assistència per a presa de la tensió arterial sense resultats anòmals
   Assistència per a presa de la tensió arterial NE
  Z01.31 Assistència per a presa de la tensió arterial amb resultats anòmals

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

 Z01.4 Assistència per a revisió ginecològica

  Exclou 2: exploració o prova d'embaràs (Z32.0-)
revisió rutinària per al manteniment contraceptiu (Z30.4-)

  Z01.41 Assistència per a revisió ginecològica rutinària

   
Assistència per a revisió ginecològica general amb frotis cervical o sense
Assistència per a revisió ginecològica (general) (rutinària) NE
Assistència per a revisió pelviana (anual) (periòdica)

   

Empreu un
codi
addicional:

codi:
per a cribratge del papil·lomavirus humà, si escau (Z11.51)
per a frotis vaginal de Papanicolau de cribratge, si escau (Z12.72)
per a identificar l'absència adquirida d'úter, si escau (Z90.71-)

   

Exclou 1: frotis cervical de Papanicolau de cribratge que no forma part d'una
revisió ginecològica rutinària (Z12.4)
revisió ginecològica, estat posthisterectomia per malaltia maligna
(Z08)

   Z01.411 Assistència per a revisió ginecològica (general) (rutinària) amb
resultats anòmals

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals
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   Z01.419 Assistència per a revisió ginecològica (general) (rutinària) sense
resultats anòmals

    
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar resultats anòmals

  Z01.42 Assistència per a frotis cervical a fi de confirmar els resultats d'un frotis normal
recent consecutiu a un frotis anòmal inicial

 Z01.8 Assistència per a altres exploracions especials especificades
  Z01.81 Assistència per a exploracions i anàlisis prèvies a un procediment

   
Assistència per a exploracions i anàlisis preoperatòries
Assistència per a exploracions radiològiques i proves d'imatge com a part d'exploracions
prèvies a un procediment

   Z01.810 Assistència per a exploració cardiovascular prèvia a un procediment
   Z01.811 Assistència per a exploració respiratòria prèvia a un procediment
   Z01.812 Assistència per a anàlisi prèvia a un procediment
    Anàlisis de sang i orina prèvies a un tractament o procediment

   Z01.818 Assistència per a altres exploracions i anàlisis prèvies a un
procediment

    
Assistència per a exploració i anàlisi prèvies a un procediment NE
Assistència per a exploracions i anàlisis prèvies a quimioteràpia
antineoplàstica

  Z01.82 Assistència per a prova d'al·lèrgia
   Exclou 1: assistència per a prova de resposta d'anticossos (Z01.84)
  Z01.83 Assistència per a determinació del grup sanguini
   Assistència per a determinació d'Rh
  Z01.84 Assistència per a prova de resposta d'anticossos
   Assistència per a prova d'estat immunitari

   Exclou 1: assistència per a prova d'al·lèrgia (Z01.82)
  Z01.89 Assistència per a altres exploracions especials especificades
Z02 Assistència per a revisions amb finalitats administratives
 Z02.0 Assistència per a revisió per a admissió a institució educativa

  Assistència per a revisió per a admissió a preescolar (educació)
Assistència per a revisió per a readmissió a l'escola consecutiva a malaltia o tractament mèdic

 Z02.1 Assistència per a revisió prèvia a ocupació de lloc de treball
 Z02.2 Assistència per a revisió per a admissió a institució residencial
  Exclou 1: revisió per a admissió a la presó (Z02.89)
 Z02.3 Assistència per a revisió per a admissió a les forces armades
 Z02.4 Assistència per a revisió per a permís de conduir
 Z02.5 Assistència per a revisió per a participar en esports
  Exclou 1: anàlisis de sang per a detectar alcohol i drogues a l'organisme (Z02.83)
 Z02.6 Assistència per a revisió per a l'assegurança
 Z02.7 Assistència per a lliurament de certificat mèdic
  Exclou 1: assistència per a revisió mèdica general (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9)
  Z02.71 Assistència per a determinació de discapacitat

   Assistència per a lliurament de certificat mèdic d'incapacitat
Assistència per a lliurament de certificat mèdic d'invalidesa

  Z02.79 Assistència per a lliurament d'altres certificats mèdics
 Z02.8 Assistència per a altres revisions amb finalitats administratives
  Z02.81 Assistència per a prova de paternitat
  Z02.82 Assistència per a serveis d'adopció
  Z02.83 Assistència per a anàlisi de sang per a detectar alcohol i drogues a l'organisme

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a presència d'alcohol o drogues en la sang (R78.-)
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  Z02.89 Assistència per a altres revisions amb finalitats administratives

   

Assistència per a revisió per a admissió a la presó
Assistència per a revisió per a admissió a colònies
Assistència per a revisió d'immigració
Assistència per a revisió de naturalització
Assistència per a revisió premarital

   Exclou 1: revisió mèdica d'expòsit o altres nadons o infants sans (Z76.1-Z76.2)
 Z02.9 Assistència per a revisions amb finalitats administratives no especificades
Z03 Assistència per a observació mèdica de malalties i afeccions sospitades descartades

 
Empreu aquesta categoria quan se sospiti que una persona sense un diagnòstic pot patir una afecció anòmala, sense
signes ni símptomes, que requereixi un estudi, però que després de l'exploració i l'observació es demostri que no
existeix l'afecció. Empreu també aquesta categoria en estats d'observació administrativa i legal.

 

Exclou 1: assistència per a observació i avaluació de malalties i afeccions sospitades descartades del
nadó (Z05.-)
contacte i exposició (sospitada) perillosos per a la salut (Z77.-)
persona temorosa de patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat cap diagnòstic
(Z71.1)
signes o símptomes en estudi —codifiqueu el signe o símptoma

 Z03.6 Assistència per a observació d'efectes tòxics sospitats a causa de substància ingerida
descartada

  Assistència per a observació de reacció adversa sospitada a causa de fàrmac o droga
Assistència per a observació d'intoxicació sospitada

 Z03.7 Assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades
  Assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades no trobades

  Exclou 1: anomalies fetals conegudes o sospitades que afecten el tractament de la mare no
descartades (O26.-, O35.-, O36.-, O40.-, O41.-)

  Z03.71 Assistència per a problema sospitat de cavitat i membranes àmniques descartat

   Assistència per a oligohidramni sospitat descartat
Assistència per a polihidramni sospitat descartat

  Z03.72 Assistència per a problema placentari sospitat descartat
  Z03.73 Assistència per a anomalia fetal sospitada descartada
  Z03.74 Assistència per a problema sospitat amb creixement fetal descartat
  Z03.75 Assistència per a escurçament cervical sospitat descartat
  Z03.79 Assistència per a altres afeccions fetals i maternes sospitades descartades
 Z03.8 Assistència per a observació d'altres malalties i afeccions sospitades descartades
  Z03.81 Assistència per a observació d'exposició sospitada a agents biològics descartada

   Z03.810 Assistència per a observació d'exposició sospitada a carboncle
descartada

   Z03.818 Assistència per a observació d'exposició sospitada a altres agents
biològics descartada

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

   
Exclou 1: cos estrany residual als teixits tous (M79.5)

cos estrany retingut (Z18.-)
cos estrany retingut a la parpella (H02.81)

   

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

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

   Z03.822 Assistència per a observació de cos estrany aspirat (inhalat) sospitat
descartat
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   Z03.823 Assistència per a observació de cos estrany inserit (injectat) sospitat
descartat

    

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

  Z03.89 Assistència per a observació d'altres malalties i afeccions sospitades descartades
Z04 Assistència per a exploració i observació per altres motius

 

Inclou: assistència per a exploració per motius medicolegals
Empreu aquesta categoria quan se sospiti que una persona sense un diagnòstic pot patir una
afecció anòmala, sense signes ni símptomes, que requereixi un estudi, però que després de
l'exploració i l'observació es demostri que no existeix l'afecció. Empreu també aquesta categoria
en estats d'observació administrativa i legal.

 Z04.1 Assistència per a exploració i observació consecutives a accident de transport
  Exclou 1: assistència per a exploració i observació consecutives a accident de treball (Z04.2)
 Z04.2 Assistència per a exploració i observació consecutives a accident de treball
 Z04.3 Assistència per a exploració i observació consecutives a altres accidents
 Z04.4 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpta violació

  Assistència per a exploració i observació de la víctima consecutives a presumpta violació
Assistència per a exploració i observació de la víctima consecutives a presumpte abús sexual

  Z04.41 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpta violació de
l'adult

   Violació de l'adult sospitada descartada
Abús sexual de l'adult sospitat descartat

  Z04.42 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpta violació de
l'infant

   Violació de l'infant sospitada descartada
Abús sexual de l'infant sospitat descartat

 Z04.6 Assistència per a exploració psiquiàtrica general sol·licitada per les autoritats
 Z04.7 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpte maltractament físic

  Z04.71 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpte maltractament
físic de l'adult

   Maltractament físic de l'adult sospitat descartat

   

Exclou 1: assistència per a exploració i observació consecutives a presumpte
abús sexual de l'adult (Z04.41)
cas de maltractament físic de l'adult confirmat (T74.-)
cas de maltractament físic de l'adult sospitat no descartat (T76.-)

  Z04.72 Assistència per a exploració i observació consecutives a presumpte maltractament
físic de l'infant

   Maltractament físic de l'infant sospitat descartat

   

Exclou 1: assistència per a exploració i observació consecutives a presumpte
abús sexual de l'infant (Z04.42)
cas de maltractament físic de l'infant confirmat (T74.-)
cas de maltractament físic de l'infant sospitat no descartat (T76.-)

 Z04.8 Assistència per a exploració i observació per altres motius especificats
  Assistència per a exploració i observació per a petició de peritatge

  Z04.81 Assistència per a exploració i observació de la víctima consecutives a explotació
sexual forçada

  Z04.82 Assistència per a exploració i observació de la víctima consecutives a explotació
laboral forçada

  Z04.89 Assistència per a exploració i observació per altres motius especificats
 Z04.9 Assistència per a exploració i observació per motiu no especificat
  Assistència per a observació NE
Z05 Assistència per a observació i avaluació de malalties i afeccions sospitades descartades del nadó

 
Empreu aquesta categoria per a nadons que es troben dins el període neonatal (els primers 28 dies de vida) que són
sospitosos de patir alguna afecció anòmala, però que no mostren signes ni símptomes, i en els quals, després de
l'exploració i l'observació, es descarti l'afecció.
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 Z05.0 Observació i avaluació d'afecció cardíaca sospitada descartada en el nadó
 Z05.1 Observació i avaluació d'afecció infecciosa sospitada descartada en el nadó
 Z05.2 Observació i avaluació d'afecció neurològica sospitada descartada en el nadó
 Z05.3 Observació i avaluació d'afecció respiratòria sospitada descartada en el nadó

 Z05.4 Observació i avaluació d'afecció genètica, metabòlica o immunològica sospitada descartada en
el nadó

  Z05.41 Observació i avaluació d'afecció genètica sospitada descartada en el nadó
  Z05.42 Observació i avaluació d'afecció metabòlica sospitada descartada en el nadó
  Z05.43 Observació i avaluació d'afecció immunològica sospitada descartada en el nadó
 Z05.5 Observació i avaluació d'afecció gastrointestinal sospitada descartada en el nadó
 Z05.6 Observació i avaluació d'afecció genitourinària sospitada descartada en el nadó

 Z05.7 Observació i avaluació d'afecció de la pell i el teixit subcutani, musculoesquelètic i connectiu
sospitada descartada en el nadó

  Z05.71 Observació i avaluació d'afecció de la pell i el teixit subcutani sospitada descartada
en el nadó

  Z05.72 Observació i avaluació d'afecció musculoesquelètica sospitada descartada en el
nadó

  Z05.73 Observació i avaluació d'afecció del teixit connectiu sospitada descartada en el
nadó

 Z05.8 Observació i avaluació d'altres afeccions especificades sospitades descartades en el nadó
 Z05.9 Observació i avaluació d'afecció no especificada sospitada descartada en el nadó
Z08 Assistència per a exploració de seguiment després de tractament finalitzat per neoplàsia maligna
 Control mèdic consecutiu a tractament finalitzat

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar els antecedents personals de neoplàsia maligna (Z85.-)
codi per a identificar qualsevol absència adquirida d'òrgans (Z90.-)

 Exclou 1: cures posteriors consecutives a assistència mèdica (Z43-Z49, Z51)

Z09 Assistència per a exploració de seguiment després de tractament finalitzat per afeccions diferents de les
neoplàsies malignes

 Control mèdic consecutiu a tractament finalitzat

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol antecedent de malaltia (Z86.-. Z87.-)

 
Exclou 1: control de contracepció (Z30.4-)

control de dispositius protètics i altres dispositius mèdics (Z44-Z46)
cures posteriors consecutives a assistència mèdica (Z43-Z49, Z51)

Z11 Assistència per a cribratge de malalties infeccioses i parasitàries

 
El cribratge és la realització de proves per detectar una malaltia o els precursors d'una malaltia en individus
asimptomàtics, amb la finalitat de proporcionar un diagnòstic i tractament precoç per a aquells que donen positiu per
la malaltia.

 Exclou 1: assistència per a estudi diagnòstic —codifiqueu el signe o símptoma
 Z11.0 Assistència per a cribratge de malalties infeccioses intestinals
 Z11.1 Assistència per a cribratge de tuberculosi respiratòria
  Assistència per a cribratge de malaltia tuberculosa activa
 Z11.2 Assistència per a cribratge d'altres malalties bacterianes
 Z11.3 Assistència per a cribratge d'infeccions que es transmeten sobretot sexualment

  Exclou 2: assistència per a cribratge del papil·lomavirus humà (Z11.51)
assistència per a cribratge del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z11.4)

 Z11.4 Assistència per a cribratge del virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 Z11.5 Assistència per a cribratge d'altres malalties víriques
  Exclou 2: assistència per a cribratge de malaltia intestinal vírica (Z11.0)
  Z11.51 Assistència per a cribratge del papil·lomavirus humà (VPH)
  Z11.52 Assistència per a cribratge de COVID-19
  Z11.59 Assistència per a cribratge d'altres malalties víriques
 Z11.6 Assistència per a cribratge d'altres tipus de protozoosi i helmintosi
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  Exclou 2: assistència per a cribratge de malaltia intestinal protozoària (Z11.0)
 Z11.7 Assistència per sotmetre's a la prova de la infecció tuberculosa latent
 Z11.8 Assistència per a cribratge d'altres malalties infeccioses i parasitàries

  

Assistència per a cribratge de clamídies
Assistència per a cribratge de malaltia rickettsiana
Assistència per a cribratge de malaltia espiroquetal
Assistència per a cribratge de micosis

 Z11.9 Assistència per a cribratge de malalties infeccioses i parasitàries no especificades
Z12 Assistència per a cribratge de neoplàsies malignes

 
El cribratge és la realització de proves per detectar una malaltia o els precursors d'una malaltia en individus
asimptomàtics, amb la finalitat de proporcionar un diagnòstic i tractament precoç per a aquells que donen positiu per
la malaltia.

 
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol antecedent familiar de neoplàsia maligna (Z80.-)

 Exclou 1: assistència per a estudi diagnòstic —codifiqueu el signe o símptoma
 Z12.0 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'estómac
 Z12.1 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de tracte intestinal

  Z12.10 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de tracte intestinal no
especificada

  Z12.11 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de còlon
   Assistència per a colonoscòpia de cribratge NE
  Z12.12 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de recte
  Z12.13 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'intestí prim
 Z12.2 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'òrgans respiratoris
 Z12.3 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de mama
  Z12.31 Assistència per a mamografia de cribratge de neoplàsia maligna de mama
   Exclou 1: mamografia no concloent (R92.2)
  Z12.39 Assistència per a altres cribratges de neoplàsia maligna de mama
 Z12.4 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de coll uterí
  Assistència per a frotis de Papanicolau de cribratge de neoplàsia maligna de coll uterí

  Exclou 1: si el cribratge forma part d'una revisió ginecològica general (Z01.4-)

  Exclou 2: assistència per a cribratge del papil·lomavirus humà (Z11.51)
 Z12.5 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de pròstata
 Z12.6 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de bufeta urinària
 Z12.7 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'altres òrgans genitourinaris
  Z12.71 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de testicle
  Z12.72 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de vagina
   Prova de Papanicolau vaginal, estat posthisterectomia per malaltia no maligna

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'absència adquirida d'úter (Z90.71-)

   Exclou 1: prova de Papanicolau vaginal, estat posthisterectomia per malalties
malignes (Z08)

  Z12.73 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'ovari
  Z12.79 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'altres òrgans genitourinaris
 Z12.8 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'altres localitzacions
  Z12.81 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de cavitat oral
  Z12.82 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de sistema nerviós
  Z12.83 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de pell
  Z12.89 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna d'altres localitzacions
 Z12.9 Assistència per a cribratge de neoplàsia maligna de localització no especificada
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Z13 Assistència per a cribratge d'altres malalties i trastorns

 
El cribratge és la realització de proves per detectar una malaltia o els precursors d'una malaltia en individus
asimptomàtics, amb la finalitat de proporcionar un diagnòstic i tractament precoç per a aquells que donen positiu per
la malaltia.

 Exclou 1: assistència per a estudi diagnòstic —codifiqueu el signe o símptoma

 Z13.0 Assistència per a cribratge de malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que afecten el mecanisme immunitari

 Z13.1 Assistència per a cribratge de diabetis mellitus
 Z13.2 Assistència per a cribratge de trastorns nutricionals, metabòlics i altres trastorns endocrins
  Z13.21 Assistència per a cribratge de trastorn nutricional
  Z13.22 Assistència per a cribratge de trastorn metabòlic
   Z13.220 Assistència per a cribratge de trastorns dels lípids

    
Assistència per a cribratge del nivell de colesterol
Assistència per a cribratge d'hipercolesterolèmia
Assistència per a cribratge d'hiperlipidèmia

   Z13.228 Assistència per a cribratge d'altres trastorns metabòlics
  Z13.29 Assistència per a cribratge d'altres trastorns endocrins sospitats
   Exclou 1: assistència per a cribratge de diabetis mellitus (Z13.1)
 Z13.3 Assistència per a revisió amb cribratge de trastorns de la salut mental i del comportament

  Z13.30 Assistència per a revisió amb cribratge de trastorns de la salut mental i del
comportament no especificats

  Z13.31 Assistència per a cribratge de depressió

   Assistència per a cribratge de depressió de l'adult
Assistència per a cribratge de depressió de l'infant o l'adolescent

  Z13.32 Assistència per a cribratge de depressió materna
   Assistència per a cribratge de depressió perinatal

  Z13.39 Assistència per a revisió amb cribratge d'altres trastorns de la salut mental i del
comportament

   Assistència per a cribratge d'alcoholisme
Assistència per a cribratge de discapacitats intel·lectuals

 Z13.4 Assistència per a cribratge de determinats trastorns del desenvolupament en la infància

  Assistència per a comprovació del desenvolupament del nadó o l'infant
Assistència per a cribratge de deficiències en el desenvolupament durant la primera infància

  Exclou 2: assistència per a revisió mèdica rutinària de l'infant (Z00.12-)
  Z13.40 Assistència per a cribratge de retards del desenvolupament no especificats
  Z13.41 Assistència per a cribratge d'autisme
  Z13.42 Assistència per a cribratge de retards del desenvolupament global (fites)

   Assistència per a cribratge de deficiències en el desenvolupament durant la primera
infància

  Z13.49 Assistència per a cribratge d'altres tipus de retard del desenvolupament
 Z13.5 Assistència per a cribratge de trastorns de l'ull i l'orella

  Exclou 2: assistència per a revisió general de la vista (Z01.0-)
assistència per a revisió general de l'audició (Z01.1-)

 Z13.6 Assistència per a cribratge de trastorns cardiovasculars
 Z13.7 Assistència per a cribratge d'anomalies genètiques i cromosòmiques
  Exclou 1: proves genètiques per al tractament de la reproducció (Z31.4-)

  Z13.71 Assistència per a cribratge no procreatiu per a identificar l'estat de portador de
malaltia hereditària

  Z13.79 Assistència per a altres cribratges d'anomalies genètiques i cromosòmiques
 Z13.8 Assistència per a cribratge d'altres malalties i trastorns especificats
  Exclou 2: cribratge de neoplàsies malignes (Z12.-)
  Z13.81 Assistència per a cribratge de trastorns de l'aparell digestiu
   Z13.810 Assistència per a cribratge de trastorn de tub digestiu alt
   Z13.811 Assistència per a cribratge de trastorn de tub digestiu baix
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    Exclou 1: assistència per a cribratge de malalties infeccioses
intestinals (Z11.0)

   Z13.818 Assistència per a cribratge d'altres trastorns de l'aparell digestiu
  Z13.82 Assistència per a cribratge de trastorn musculoesquelètic
   Z13.820 Assistència per a cribratge d'osteoporosi
   Z13.828 Assistència per a cribratge d'altres trastorns musculoesquelètics
  Z13.83 Assistència per a cribratge de trastorn respiratori NCAL
   Exclou 1: assistència per a cribratge de tuberculosi respiratòria (Z11.1)
  Z13.84 Assistència per a cribratge de trastorns dentals
  Z13.85 Assistència per a cribratge de trastorns del sistema nerviós
   Z13.850 Assistència per a cribratge de traumatisme cranial
   Z13.858 Assistència per a cribratge d'altres trastorns del sistema nerviós
  Z13.88 Assistència per a cribratge de trastorn causat per exposició a contaminants

   Exclou 1: individus exposats a contaminants sense trastorns sospitats (Z57.-,
Z77.-)

  Z13.89 Assistència per a cribratge d'altres trastorns
   Assistència per a cribratge de trastorns genitourinaris
 Z13.9 Assistència per a cribratge no especificat
Portador de malaltia hereditària i predisposició genètica a malaltia (Z14-Z15)
Z14 Portador de malaltia hereditària
 Z14.0 Portador d'hemofília A
  Z14.01 Portador asimptomàtic d'hemofília A
  Z14.02 Portador simptomàtic d'hemofília A
 Z14.1 Portador de fibrosi quística
 Z14.8 Portador d'altres malalties hereditàries
Z15 Predisposició genètica a malaltia
 Inclou: gen anòmal confirmat

 
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a qualsevol antecedent familiar de malaltia (Z80-Z84)

 Exclou 1: anomalies cromosòmiques (Q90-Q99)
 Z15.0 Predisposició genètica a neoplàsia maligna

  Codifiqueu
primer:

si escau, qualsevol neoplàsia maligna actual (C00-C75, C81-C96)

  
Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a qualsevol antecedent personal de neoplàsia maligna (Z85.-)

  Z15.01 Predisposició genètica a neoplàsia maligna de mama
  Z15.02 Predisposició genètica a neoplàsia maligna d'ovari
  Z15.03 Predisposició genètica a neoplàsia maligna de pròstata
  Z15.04 Predisposició genètica a neoplàsia maligna d'endometri
  Z15.09 Predisposició genètica a altres neoplàsies malignes
 Z15.8 Predisposició genètica a altres malalties
  Z15.81 Predisposició genètica a neoplàsia endocrina múltiple [MEN]
   Exclou 1: síndromes de neoplàsia endocrina múltiple [MEN] (E31.2-)
  Z15.89 Predisposició genètica a altres malalties
Resistència a fàrmacs antimicrobians (Z16)
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Z16 Resistència a fàrmacs antimicrobians

 Nota: Empreu els codis d'aquesta categoria com a codis addicionals per a identificar la resistència i la
falta de resposta d'una afecció a fàrmacs antimicrobians

 Codifiqueu
primer:

la infecció

 
Exclou 1: infecció per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (A49.02)

pneumònia per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (J15.212)
sèpsia causada per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (A41.02)

 Z16.1 Resistència a antibiòtics betalactàmics
  Z16.10 Resistència a antibiòtics betalactàmics no especificats
  Z16.11 Resistència a penicil·lines

   Resistència a l'amoxicil·lina
Resistència a l'ampicil·lina

  Z16.12 Resistència a betalactamases d'espectre estès (BLEE)

   Exclou 2: infecció per Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina, en
malalties classificades en un altre lloc (B95.62)

  Z16.19 Resistència a altres antibiòtics betalactàmics especificats
   Resistència a cefalosporines
 Z16.2 Resistència a altres antibiòtics
  Z16.20 Resistència a antibiòtic no especificat
   Resistència a antibiòtics NE
  Z16.21 Resistència a la vancomicina
  Z16.22 Resistència a antibiòtics relacionats amb la vancomicina
  Z16.23 Resistència a les quinolones i les fluoroquinolones
  Z16.24 Resistència a múltiples antibiòtics
  Z16.29 Resistència a un altre antibiòtic únic especificat

   

Resistència a aminoglicòsids
Resistència a macròlids
Resistència a sulfonamides
Resistència a tetraciclines

 Z16.3 Resistència a altres fàrmacs antimicrobians
  Exclou 1: resistència a antibiòtics (Z16.1-, Z16.2-)
  Z16.30 Resistència a fàrmacs antimicrobians no especificats
   Resistència a fàrmacs NE
  Z16.31 Resistència a fàrmacs antiparasitaris
   Resistència a la quinina i compostos relacionats
  Z16.32 Resistència a fàrmacs antifúngics
  Z16.33 Resistència a fàrmacs antivírics
  Z16.34 Resistència a fàrmacs antimicobacterians
   Resistència a tuberculostàtics
   Z16.341 Resistència a un únic fàrmac antimicobacterià
    Resistència a fàrmac antimicobacterià NE
   Z16.342 Resistència a múltiples fàrmacs antimicobacterians
  Z16.35 Resistència a múltiples fàrmacs antimicrobians
   Exclou 1: resistència només a múltiples antibiòtics (Z16.24)
  Z16.39 Resistència a altres fàrmacs antimicrobians especificats
Estat de possessió de receptors d'estrògens (Z17)
Z17 Estat de possessió de receptors d'estrògens

 Codifiqueu
primer:

la neoplàsia maligna de mama (C50.-)

 Z17.0 Receptors d'estrògens positius [RE+]
 Z17.1 Receptors d'estrògens negatius [RE-]
Fragments de cos estrany retinguts (Z18)
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Z18 Fragments de cos estrany retinguts

 
Inclou: estat de cos estrany retingut

estella encastada (estat)
fragment encastat (estat)

 

Exclou 1: antecedents personals de cos estrany retingut completament eliminat (Z87.821)
cos estrany deixat accidentalment durant un procediment (T81.5-)
cos estrany que penetra a través d'un orifici (T15-T19)
cos estrany superficial (estella no encastada) —codifiqueu el cos estrany superficial per la
localització
dispositius cardíac in situ (Z95.-)
estat de pròtesi articular artificial (Z96.6-)
òrgan o teixit substituïts per mitjans que no siguin un trasplantament (Z96.-, Z97.-)
òrgan o teixit substituïts per trasplantament (Z94.-)

 Z18.0 Fragments radioactius retinguts
  Z18.01 Fragments d'urani empobrit retinguts
  Z18.09 Altres tipus de fragment radioactiu retingut

   Altres fragments d'isòtops empobrits retinguts
Fragments radioactius no terapèutics retinguts

 Z18.1 Fragments de metall retinguts
  Exclou 1: fragments de metall radioactiu retinguts (Z18.01-Z18.09)
  Z18.10 Fragments de metall no especificat retinguts
   Fragment de metall retingut NE
  Z18.11 Fragments de metall magnètic retinguts
  Z18.12 Fragments de metall no magnètic retinguts
 Z18.2 Fragments de plàstic retinguts

  
Fragments d'acrílics
Fragments de ftalats de di(2-etilhexil)
Fragments d'isocianat

 Z18.3 Fragments orgànics retinguts
  Z18.31 Espines o pues d'animals retingudes
  Z18.32 Dent retinguda
  Z18.33 Fragments de fusta retinguts
  Z18.39 Altres tipus de fragment orgànic retingut
 Z18.8 Altres tipus especificats de cos estrany retingut
  Z18.81 Fragments de vidre retinguts
  Z18.83 Fragments de pedra o de cristall retinguts
   Fragments de formigó o de ciment retinguts
  Z18.89 Altres tipus especificats de fragment de cos estrany retingut
 Z18.9 Fragments de cos estrany retinguts, material no especificat
Estat de sensibilitat hormonal de neoplàsia maligna (Z19)
Z19 Estat de sensibilitat hormonal de neoplàsia maligna

 Codifiqueu
primer:

la neoplàsia maligna —v. la Taula de neoplàsies, per localització, maligna

 Z19.1 Estat de neoplàsia maligna sensible a les hormones
 Z19.2 Estat de neoplàsia maligna resistent a les hormones
  Estat de neoplàsia maligna de pròstata resistent a la castració
Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (Z20-Z29)
Z20 Contacte i exposició (sospitada): malalties contagioses

 Exclou 1: malaltia infecciosa o parasitària actual diagnosticada —v. l'índex alfabètic
portador de malaltia infecciosa (Z22.-)

 Exclou 2: antecedents personals de malalties infeccioses i parasitàries (Z86.1-)
 Z20.0 Contacte i exposició (sospitada): malalties infeccioses intestinals

  Z20.01 Contacte i exposició (sospitada): malalties infeccioses intestinals causades per
Escherichia coli (E. coli)

  Z20.09 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties infeccioses intestinals
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 Z20.1 Contacte i exposició (sospitada): tuberculosi
 Z20.2 Contacte i exposició (sospitada): infeccions que es transmeten sobretot sexualment
 Z20.3 Contacte i exposició (sospitada): ràbia
 Z20.4 Contacte i exposició (sospitada): rubèola
 Z20.5 Contacte i exposició (sospitada): hepatitis vírica
 Z20.6 Contacte i exposició (sospitada): virus de la immunodeficiència humana [VIH]

  Exclou 1: estat d'infecció pel VIH (Z21)
virus de la immunodeficiència humana [VIH] asimptomàtic

 Z20.7 Contacte i exposició (sospitada): pediculosi, acarosi i altres infestacions
 Z20.8 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses
  Z20.81 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses bacterianes
   Z20.810 Contacte i exposició (sospitada): carboncle
   Z20.811 Contacte i exposició (sospitada): meningococ

   Z20.818 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses
bacterianes

  Z20.82 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses víriques
   Z20.820 Contacte i exposició (sospitada): varicel·la
   Z20.821 Contacte i exposició (sospitada): virus del Zika
   Z20.822 Contacte i exposició (sospitada): COVID-19
    Contacte i exposició (sospitada): SARS-CoV-2
   Z20.828 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses víriques
  Z20.89 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses
 Z20.9 Contacte i exposició (sospitada): malaltia contagiosa no especificada
Z21 Estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 VIH positiu NE

 Codifiqueu
primer:

la malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] que complica l'embaràs, el part i el
puerperi, si escau (O98.7-)

 

Exclou 1: contacte amb el virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z20.6)
evidència no concloent del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (R75)
exposició al virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z20.6)
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (B20)
síndrome d'immunodeficiència adquirida (B20)

Z22 Portador de malaltia infecciosa

 Inclou: estat de colonització
presumpte portador

 Exclou 2: portador d'hepatitis vírica (B18.-)
 Z22.0 Portador de febre tifoide
 Z22.1 Portador d'altres malalties infeccioses intestinals
 Z22.2 Portador de diftèria
 Z22.3 Portador d'altres malalties bacterianes especificades
  Z22.31 Portador de malaltia bacteriana causada per meningococs
  Z22.32 Portador de malaltia bacteriana causada per estafilococs

   Z22.321 Portador o presumpte portador de Staphylococcus aureus sensible a
la meticil·lina

    Colonització per MSSA

   Z22.322 Portador o presumpte portador de Staphylococcus aureus resistent a
la meticil·lina

    Colonització per MRSA
  Z22.33 Portador de malaltia bacteriana causada per estreptococs
   Z22.330 Portador d'estreptococ del grup B

    Exclou 1: portadora d'estreptococs del grup B (EGB) que complica
l'embaràs, el part i el puerperi (O99.82-)

   Z22.338 Portador d'altres estreptococs
  Z22.39 Portador d'altres malalties bacterianes especificades
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 Z22.4 Portador d'infeccions que es transmeten sobretot sexualment
 Z22.6 Portador d'infecció del virus limfotròfic de limfòcits T humans de tipus 1 [VLTH-1/HTLV-1]
 Z22.7 Tuberculosi latent
  Infecció tuberculosa latent (ITBL)

  

Exclou 1: mesura de la reacció immunitària inespecífica mediada per cèl·lules de la resposta
a l'antigen interferó gamma, sense tuberculosi activa (R76.12)
reacció inespecífica a la prova cutània de la tuberculina, sense tuberculosi activa
(R76.11)

 Z22.8 Portador d'altres malalties infeccioses
 Z22.9 Portador de malaltia infecciosa no especificada
Z23 Assistència per a immunització
 Nota: Es requereixen codis de procediment per a identificar els tipus d'immunització administrada

 Codifiqueu
primer:

qualsevol revisió rutinària de la infància

Z28 Immunització no realitzada i estat d'immunització insuficient
 Inclou: vacunació no realitzada

 Z28.0 Immunització no realitzada per contraindicació
  Z28.01 Immunització no realitzada per malaltia aguda del pacient
  Z28.02 Immunització no realitzada per malaltia o afecció cròniques del pacient
  Z28.03 Immunització no realitzada per immunodepressió del pacient

  Z28.04 Immunització no realitzada per al·lèrgia del pacient a la vacuna o a algun dels seus
components

  Z28.09 Immunització no realitzada per altres contraindicacions
 Z28.1 Immunització no realitzada per decisió del pacient per raons religioses o de pressió de grup
  Immunització no realitzada per creença religiosa
 Z28.2 Immunització no realitzada per decisió del pacient per una altra raó i per raó no especificada
  Z28.20 Immunització no realitzada per decisió del pacient per raó no especificada
  Z28.21 Immunització no realitzada per rebuig del pacient
  Z28.29 Immunització no realitzada per decisió del pacient per una altra raó
 Z28.3 Estat d'immunització insuficient

  Calendari d'immunització no actualitzat
Estat d'immunització irregular

 Z28.8 Immunització no realitzada per una altra raó
  Z28.81 Immunització no realitzada perquè el pacient ha patit la malaltia
  Z28.82 Immunització no realitzada per rebuig de la persona que la fa

   Immunització no realitzada per rebuig per part dels pares
Immunització no realitzada per rebuig per part dels tutors

   Exclou 1: immunització no realitzada per rebuig per creença religiosa de la
persona que la fa (Z28.1)

  Z28.83 Immunització no realitzada a causa de la no disponibilitat de la vacuna

   
Manca de disponibilitat de la vacuna
Retard en el subministrament de la vacuna
Retard del fabricant de la vacuna

  Z28.89 Immunització no realitzada per una altra raó
 Z28.9 Immunització no realitzada per raó no especificada
Z29 Assistència per a altres mesures profilàctiques

 Exclou 1: cirurgia profilàctica (Z40.-)
dessensibilització contra al·lergògens (Z51.6)

 Z29.1 Assistència per a immunoteràpia profilàctica
  Assistència per a administració d'immunoglobulina
  Z29.11 Assistència per a immunoteràpia profilàctica per al virus respiratori sincicial (VRS)
  Z29.12 Assistència per a antiverí profilàctic
  Z29.13 Assistència per a globulina immune Rh0 (D) profilàctica
  Z29.14 Assistència per a immunoglobulina antiràbica profilàctica

1490



 Z29.3 Assistència per a administració profilàctica de fluorur
 Z29.8 Assistència per a altres mesures profilàctiques especificades
 Z29.9 Assistència per a mesures profilàctiques no especificades
Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció (Z30-
Z39)
Z30 Assistència per a tractament contraceptiu
 Z30.0 Assistència per a aconsellament i orientació generals sobre la contracepció
  Z30.01 Assistència per a prescripció inicial de contraceptius
   Exclou 1: assistència per a control de contraceptius (Z30.4-)
   Z30.011 Assistència per a prescripció inicial de píndoles contraceptives
   Z30.012 Assistència per a prescripció de contracepció d'urgència
    Assistència per a contracepció postcoital
   Z30.013 Assistència per a prescripció inicial de contraceptiu injectable

   Z30.014 Assistència per a prescripció inicial de dispositiu contraceptiu
intrauterí

    Exclou 1: assistència per a inserció de dispositiu contraceptiu
intrauterí (Z30.430, Z30.432)

   Z30.015 Assistència per a prescripció inicial de dispositiu contraceptiu
hormonal, anell vaginal

   Z30.016 Assistència per a prescripció inicial de dispositiu contraceptiu
hormonal, pegat transdèrmic

   Z30.017 Assistència per a prescripció inicial de contraceptiu d'implantació
subdèrmica

   Z30.018 Assistència per a prescripció inicial d'altres contraceptius

    Assistència per a prescripció inicial de contracepció de barrera
Assistència per a prescripció inicial de diafragma

   Z30.019 Assistència per a prescripció inicial de contraceptius no especificats
  Z30.02 Aconsellament i formació sobre planificació familiar natural per a evitar un embaràs

  Z30.09 Assistència per a altres tipus d'aconsellament i orientació generals sobre la
contracepció

   Assistència per a orientació sobre planificació familiar NE
 Z30.2 Assistència per a esterilització
 Z30.4 Assistència per a control de contraceptius
  Z30.40 Assistència per a control de contraceptius no especificats
  Z30.41 Assistència per a control de píndoles contraceptives
   Assistència per a recepta repetida de píndola contraceptiva
  Z30.42 Assistència per a control de contraceptiu injectable
  Z30.43 Assistència per a control de dispositiu contraceptiu intrauterí
   Z30.430 Assistència per a inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí

   Z30.431 Assistència per a verificació rutinària de dispositiu contraceptiu
intrauterí

   Z30.432 Assistència per a retirada de dispositiu contraceptiu intrauterí

   Z30.433 Assistència per a retirada i reinserció de dispositiu contraceptiu
intrauterí

    Assistència per a substitució de dispositiu contraceptiu intrauterí
  Z30.44 Assistència per a control de dispositiu contraceptiu hormonal, anell vaginal
  Z30.45 Assistència per a control de dispositiu contraceptiu hormonal, pegat transdèrmic
  Z30.46 Assistència per a control de contraceptiu d'implantació subdèrmica

   Assistència per a verificació, reinserció o retirada de contraceptiu d'implantació
subdèrmica

  Z30.49 Assistència per a control d'altres contraceptius

   Assistència per a control de contracepció de barrera
Assistència per a control de diafragma

 Z30.8 Assistència per a altres tractaments contraceptius

  Assistència per a recompte d'espermatozoides postvasectomia
Assistència per a revisió rutinària per al manteniment contraceptiu
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  Exclou 1: recompte d'espermatozoides consecutiu a la reversió de l'esterilització (Z31.42)
recompte d'espermatozoides per a prova de fertilitat (Z31.41)

 Z30.9 Assistència per a tractament contraceptiu no especificat
Z31 Assistència per a tractament de la reproducció

 
Exclou 1: complicacions associades a la reproducció assistida (N98.-)

infertilitat femenina (N97.-)
infertilitat masculina (N46.-)

 Z31.0 Assistència per a reversió d'esterilització prèvia
 Z31.4 Assistència per a estudis i proves de la reproducció
  Exclou 1: recompte d'espermatozoides postvasectomia (Z30.8)
  Z31.41 Assistència per a prova de fertilitat

   Assistència per a prova de permeabilitat de la trompa de Fal·lopi
Assistència per a recompte d'espermatozoides per a prova de fertilitat

  Z31.42 Cures posteriors consecutives a la reversió de l'esterilització
   Recompte d'espermatozoides consecutiu a la reversió de l'esterilització

  Z31.43 Assistència per a proves genètiques realitzades a una dona per a tractament de la
reproducció

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a avortament habitual, si escau (N96, O26.2-)

   Exclou 1: proves genètiques no procreatives (Z13.7-)

   Z31.430 Assistència per a proves realitzades a una dona per a identificar l'estat
de portadora de malaltia hereditària per a tractament de la reproducció

   Z31.438 Assistència per a altres proves genètiques realitzades a una dona per a
tractament de la reproducció

  Z31.44 Assistència per a proves genètiques realitzades a un home per a tractament de la
reproducció

   Exclou 1: proves genètiques no procreatives (Z13.7-)

   Z31.440 Assistència per a proves realitzades a un home per a identificar l'estat
de portador de malaltia hereditària per a tractament de la reproducció

   Z31.441 Assistència per a realitzar proves a la parella masculina d'una pacient
amb avortament habitual

   Z31.448 Assistència per a altres proves genètiques realitzades a un home per a
tractament de la reproducció

  Z31.49 Assistència per a altres estudis i proves de la reproducció
 Z31.5 Assistència per a aconsellament genètic sobre la reproducció
 Z31.6 Assistència per a aconsellament i orientació generals sobre la reproducció

  Z31.61 Aconsellament i orientació sobre la reproducció a través de mètodes de
planificació familiar natural

  Z31.62 Assistència per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat

   

Assistència per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat previ a teràpia contra el
càncer
Assistència per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat previ a extracció
quirúrgica de gònades

  Z31.69 Assistència per a altres tipus d'aconsellament i orientació generals sobre la
reproducció

 Z31.7 Assistència per a tractament i aconsellament de la reproducció en una portadora gestacional
  Exclou 1: estat de gestació, portadora gestacional (Z33.3)
 Z31.8 Assistència per a altres tractaments de la reproducció
  Z31.81 Assistència per a infertilitat per factor masculí en una pacient
  Z31.82 Assistència per a estat d'incompatibilitat d'Rh
  Z31.83 Assistència per a un programa de fecundació per reproducció assistida
   Pacient sotmès a un programa de fecundació in vitro
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el tipus d'infertilitat

   Exclou 1: diagnòstic i proves abans del cicle —codifiqueu el motiu d'assistència
  Z31.84 Assistència per a procediment de preservació de la fertilitat

   
Assistència per a procediment de preservació de la fertilitat previ a teràpia contra el càncer
Assistència per a procediment de preservació de la fertilitat previ a extracció quirúrgica de
gònades

  Z31.89 Assistència per a altres tractaments de la reproducció
 Z31.9 Assistència per a tractament de la reproducció no especificat
Z32 Assistència per a prova d'embaràs i formació sobre el part i l'atenció al nadó
 Z32.0 Assistència per a prova d'embaràs
  Z32.00 Assistència per a prova d'embaràs, resultat desconegut
   Assistència per a prova d'embaràs NE
  Z32.01 Assistència per a prova d'embaràs, resultat positiu
  Z32.02 Assistència per a prova d'embaràs, resultat negatiu
 Z32.2 Assistència per a formació sobre el part
 Z32.3 Assistència per a formació sobre l'atenció al nadó
  Assistència per a formació sobre l'atenció al nadó prenatal o postpart
Z33 Estat de gestació
 Z33.1 Estat de gestació, incidental

  Embaràs NE
Estat de gestació NE

  Exclou 1: complicacions de l'embaràs (O00-O9A)
estat de gestació, portadora gestacional (Z33.3)

 Z33.2 Assistència per a interrupció voluntària de l'embaràs

  
Exclou 1: avortament espontani (O03)

mort fetal precoç amb retenció del fetus mort (O02.1)
mort fetal tardana (O36.4)

 Z33.3 Estat de gestació, portadora gestacional

  Exclou 1: assistència per a tractament i aconsellament de la reproducció en una portadora
gestacional (Z31.7)

Z34 Assistència per a supervisió d'embaràs normal

 
Exclou 1: assistència per a prova d'embaràs (Z32.0-)

assistència per a supervisió d'embaràs d'alt risc (O09.-)
qualsevol complicació de l'embaràs (O00-O9A)

 Z34.0 Assistència per a supervisió de primer embaràs normal
  Z34.00 Assistència per a supervisió de primer embaràs normal, trimestre no especificat
  Z34.01 Assistència per a supervisió de primer embaràs normal, primer trimestre
  Z34.02 Assistència per a supervisió de primer embaràs normal, segon trimestre
  Z34.03 Assistència per a supervisió de primer embaràs normal, tercer trimestre
 Z34.8 Assistència per a supervisió d'altres embarassos normals
  Z34.80 Assistència per a supervisió d'altres embarassos normals, trimestre no especificat
  Z34.81 Assistència per a supervisió d'altres embarassos normals, primer trimestre
  Z34.82 Assistència per a supervisió d'altres embarassos normals, segon trimestre
  Z34.83 Assistència per a supervisió d'altres embarassos normals, tercer trimestre
 Z34.9 Assistència per a supervisió d'embaràs normal no especificat

  Z34.90 Assistència per a supervisió d'embaràs normal no especificat, trimestre no
especificat

  Z34.91 Assistència per a supervisió d'embaràs normal no especificat, primer trimestre
  Z34.92 Assistència per a supervisió d'embaràs normal no especificat, segon trimestre
  Z34.93 Assistència per a supervisió d'embaràs normal no especificat, tercer trimestre
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Z36 Assistència per a cribratge prenatal de la mare

 

Inclou: assistència per a presa de mostra placentària (obtinguda per via vaginal)
El cribratge és la realització de proves per detectar una malaltia o els precursors d'una malaltia en
individus asimptomàtics, amb la finalitat de proporcionar un diagnòstic i tractament precoç per a
aquells que donen positiu per la malaltia.

 
Exclou 1: afecció fetal sospitada que afecta el tractament de l'embaràs —codifiqueu l'afecció al capítol 15

assistència per a afeccions fetals i maternes sospitades descartades (Z03.7-)
estudi diagnòstic —codifiqueu el signe o símptoma

 
Exclou 2: aconsellament genètic i proves genètiques (Z31.43-, Z31.5)

assistència prenatal rutinària (Z34)
resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare (O28.-)

 Z36.0 Assistència per a cribratge prenatal d'anomalies cromosòmiques
 Z36.1 Assistència per a cribratge prenatal d'un augment d'alfafetoproteïna sèrica materna
  Assistència per a cribratge prenatal d'un nivell elevat d'alfafetoproteïna sèrica materna
 Z36.2 Assistència per al seguiment d'altres tipus de cribratge prenatal
  Parts o líquids del cos no visualitzats en una exploració prèvia
 Z36.3 Assistència per a cribratge prenatal de malformacions
  Cribratge per sospita d'anomalia
 Z36.4 Assistència per a cribratge prenatal de retard del creixement fetal
  Restricció del creixement intrauterí (RCIU)/fetus petit en relació amb l'edat gestacional
 Z36.5 Assistència per a cribratge prenatal d'isoimmunització
 Z36.8 Assistència per a altres tipus de cribratge prenatal
  Z36.81 Assistència per a cribratge prenatal d'hidropesia fetal
  Z36.82 Assistència per a cribratge prenatal de transparència nucal
  Z36.83 Assistència per a cribratge fetal d'anomalies cardíaques congènites
  Z36.84 Assistència per a cribratge prenatal de maduresa pulmonar fetal
  Z36.85 Assistència per a cribratge prenatal d'estreptococ B
  Z36.86 Assistència per a cribratge prenatal de longitud cervical
   Cribratge per risc de treball de part preterme
  Z36.87 Assistència per a cribratge prenatal per edat gestacional incerta
  Z36.88 Assistència per a cribratge prenatal de macrosomia fetal
   Cribratge de fetus gran en relació amb l'edat gestacional
  Z36.89 Assistència per a altres tipus especificats de cribratge prenatal
  Z36.8A Assistència per a cribratge prenatal d'altres defectes genètics
 Z36.9 Assistència per a cribratge prenatal no especificat
Z3A Setmanes de gestació

 Nota: Empreu els codis de la categoria Z3A, només en la història clínica de la mare, per a indicar les
setmanes de gestació de l'embaràs, si es coneixen

 Codifiqueu
primer:

les complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (O09-O9A)

 Z3A.0 Setmanes de gestació, no especificades o menys de 10 setmanes
  Z3A.00 Setmanes de gestació no especificades
  Z3A.01 Menys de 8 setmanes de gestació
  Z3A.08 8 setmanes de gestació
  Z3A.09 9 setmanes de gestació
 Z3A.1 Setmanes de gestació, entre 10 i 19 setmanes
  Z3A.10 10 setmanes de gestació
  Z3A.11 11 setmanes de gestació
  Z3A.12 12 setmanes de gestació
  Z3A.13 13 setmanes de gestació
  Z3A.14 14 setmanes de gestació
  Z3A.15 15 setmanes de gestació
  Z3A.16 16 setmanes de gestació
  Z3A.17 17 setmanes de gestació
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  Z3A.18 18 setmanes de gestació
  Z3A.19 19 setmanes de gestació
 Z3A.2 Setmanes de gestació, entre 20 i 29 setmanes
  Z3A.20 20 setmanes de gestació
  Z3A.21 21 setmanes de gestació
  Z3A.22 22 setmanes de gestació
  Z3A.23 23 setmanes de gestació
  Z3A.24 24 setmanes de gestació
  Z3A.25 25 setmanes de gestació
  Z3A.26 26 setmanes de gestació
  Z3A.27 27 setmanes de gestació
  Z3A.28 28 setmanes de gestació
  Z3A.29 29 setmanes de gestació
 Z3A.3 Setmanes de gestació, entre 30 i 39 setmanes
  Z3A.30 30 setmanes de gestació
  Z3A.31 31 setmanes de gestació
  Z3A.32 32 setmanes de gestació
  Z3A.33 33 setmanes de gestació
  Z3A.34 34 setmanes de gestació
  Z3A.35 35 setmanes de gestació
  Z3A.36 36 setmanes de gestació
  Z3A.37 37 setmanes de gestació
  Z3A.38 38 setmanes de gestació
  Z3A.39 39 setmanes de gestació
 Z3A.4 Setmanes de gestació, 40 setmanes o més
  Z3A.40 40 setmanes de gestació de l'embaràs
  Z3A.41 41 setmanes de gestació
  Z3A.42 42 setmanes de gestació
  Z3A.49 Més de 42 setmanes de gestació
Z37 Resultat del part

 Aquesta categoria està destinada a l'ús d'una codificació addicional per a identificar el resultat del part en la història
clínica de la mare. Aquesta categoria no s'ha d'emprar en la història clínica del nadó.

 Exclou 1: nadó nascut mort (P95)
 Z37.0 Nadó únic nascut viu
 Z37.1 Nadó únic nascut mort
 Z37.2 Bessons, ambdós nascuts vius
 Z37.3 Bessons, un nascut viu i l'altre nascut mort
 Z37.4 Bessons, ambdós nascuts morts
 Z37.5 Altres tipus de part múltiple, tots els nadons nascuts vius
  Z37.50 Part múltiple no especificat, tots els nadons nascuts vius
  Z37.51 Trigèmins, tots els nadons nascuts vius
  Z37.52 Quadrigèmins, tots els nadons nascuts vius
  Z37.53 Quintigèmins, tots els nadons nascuts vius
  Z37.54 Sexigèmins, tots els nadons nascuts vius
  Z37.59 Altres tipus de part múltiple, tots els nadons nascuts vius
 Z37.6 Altres tipus de part múltiple, algun nadó nascut viu
  Z37.60 Part múltiple no especificat, algun nadó nascut viu
  Z37.61 Trigèmins, algun nadó nascut viu
  Z37.62 Quadrigèmins, algun nadó nascut viu
  Z37.63 Quintigèmins, algun nadó nascut viu
  Z37.64 Sexigèmins, algun nadó nascut viu
  Z37.69 Altres tipus de part múltiple, algun nadó nascut viu
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 Z37.7 Altres tipus de part múltiple, tots els nadons nascuts morts
 Z37.9 Resultat del part no especificat

  Naixement múltiple NE
Naixement únic NE

Z38 Nadons nascuts vius segons el lloc de naixement i el tipus de part

 Empreu aquesta categoria com a codificació principal en la història clínica d'un nadó. S'ha d'emprar només per al
registre del naixement. No s'ha d'emprar en la història clínica de la mare.

 Z38.0 Nadó únic nascut viu, hospital
  Nadó únic nascut viu, nascut en casa de maternitat o en altres centres sanitaris
  Z38.00 Nadó únic nascut viu, part vaginal
  Z38.01 Nadó únic nascut viu, part per cesària
 Z38.1 Nadó únic nascut viu, fora de l'hospital
 Z38.2 Nadó únic nascut viu, lloc de naixement no especificat
  Nadó únic nascut viu NE
 Z38.3 Bessó nascut viu, hospital
  Z38.30 Bessó nascut viu, part vaginal
  Z38.31 Bessó nascut viu, part per cesària
 Z38.4 Bessó nascut viu, fora de l'hospital
 Z38.5 Bessó nascut viu, lloc de naixement no especificat
 Z38.6 Nadó nascut viu en altres tipus de part múltiple, hospital
  Z38.61 Trigemin nascut viu, part vaginal
  Z38.62 Trigemin nascut viu, part per cesària
  Z38.63 Quadrigemin nascut viu, part vaginal
  Z38.64 Quadrigemin nascut viu, part per cesària
  Z38.65 Quintigemin nascut viu, part vaginal
  Z38.66 Quintigemin nascut viu, part per cesària
  Z38.68 Nadó nascut viu en altres tipus de part múltiple, part vaginal
  Z38.69 Nadó nascut viu en altres tipus de part múltiple, part per cesària
 Z38.7 Nadó nascut viu en altres tipus de part múltiple, fora de l'hospital
 Z38.8 Nadó nascut viu en altres tipus de part múltiple, lloc de naixement no especificat
Z39 Assistència per a atenció i exploració materna postpart
 Z39.0 Assistència per a atenció i exploració de la mare immediatament després del part
  Assistència i observació de casos sense complicacions si el part es produeix fora d'un centre sanitari

  Exclou 1: assistència per complicació postpart —v. l'índex alfabètic
 Z39.1 Assistència per a atenció i exploració de la mare en període de lactància
  Assistència per a supervisió de la lactància

  Exclou 1: trastorns de la lactància (O92.-)
 Z39.2 Assistència per a seguiment rutinari postpart
Assistència per a altres tipus específics d'atenció sanitària (Z40-Z53)
Exclou 2: exploracions de seguiment per a control mèdic després de tractament (Z08-Z09)
Z40 Assistència per a cirurgia profilàctica

 Exclou 1: donació d'òrgan (Z52.-)
extracció terapèutica d'òrgan —codifiqueu l'afecció

 Z40.0 Assistència per a cirurgia profilàctica per factors de risc relacionats amb neoplàsies malignes
  Ingrés per a extracció profilàctica d'un òrgan

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar el factor de risc

  Z40.00 Assistència per a extracció profilàctica d'òrgan no especificat
  Z40.01 Assistència per a extracció profilàctica de mama
  Z40.02 Assistència per a extracció profilàctica d'ovari
   Assistència per a extracció profilàctica d'ovari i trompa de Fal·lopi
  Z40.03 Assistència per a extracció profilàctica de trompa de Fal·lopi
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  Z40.09 Assistència per a extracció profilàctica d'altres òrgans
 Z40.8 Assistència per a altres cirurgies profilàctiques
 Z40.9 Assistència per a cirurgia profilàctica no especificada
Z41 Assistència per a procediments amb finalitats diferents de la de proporcionar salut
 Z41.1 Assistència per a cirurgia estètica

  Assistència per a implant mamari estètic
Assistència per a procediment estètic

  
Exclou 1: assistència per a cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a procediment mèdic

o lesió guarida (Z42.-)
assistència per a implantació de mama postmastectomia (Z42.1)

 Z41.2 Assistència per a circumcisió rutinària i ritual masculina
 Z41.3 Assistència per a perforació del lòbul de l'orella
 Z41.8 Assistència per a altres procediments amb finalitats diferents de la de proporcionar salut
 Z41.9 Assistència per a procediment no especificat amb finalitats diferents de la de proporcionar salut
Z42 Assistència per a cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a procediment mèdic o lesió guarida

 Exclou 1: assistència per a cirurgia plàstica estètica (Z41.1)
assistència per a cirurgia plàstica per a tractament de lesió actual —codifiqueu la lesió pertinent

 Z42.1 Assistència per a reconstrucció de mama consecutiva a mastectomia
  Exclou 1: deformitat i desproporció de mama reconstruïda (N65.1-)

 Z42.8 Assistència per a altres tipus de cirurgia plàstica i reconstructiva consecutiva a procediment
mèdic o lesió guarida

Z43 Assistència per a cura d'obertures artificials

 

Inclou: introducció de sondes o bugies a través d'obertures artificials
neteja d'obertures artificials
reformació d'obertures artificials
retirada de catèter d'obertures artificials
tancament d'obertures artificials

 Exclou 1: complicacions d'estoma extern (J95.0-, K94.-, N99.5-)

 Exclou 2: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46)
 Z43.0 Assistència per a cura de traqueostomia
 Z43.1 Assistència per a cura de gastrostomia
  Exclou 2: només estat d'obertura artificial, sense necessitat d'assistència (Z93.-)
 Z43.2 Assistència per a cura d'ileostomia
 Z43.3 Assistència per a cura de colostomia
 Z43.4 Assistència per a cura d'altres obertures artificials del tub digestiu
 Z43.5 Assistència per a cura de cistostomia
 Z43.6 Assistència per a cura d'altres obertures artificials del tracte urinari

  
Assistència per a cura de nefrostomia
Assistència per a cura d'ureterostomia
Assistència per a cura d'uretrostomia

 Z43.7 Assistència per a cura de vagina artificial
 Z43.8 Assistència per a cura d'altres obertures artificials
 Z43.9 Assistència per a cura d'obertura artificial no especificada
Z44 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern
 Inclou: retirada o substitució de dispositiu protètic extern

 Exclou 1: funcionament defectuós o altres complicacions de dispositius —v. l'índex alfabètic
presència de dispositiu protètic (Z97.-)

 Z44.0 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat superior artificial

  Z44.00 Assistència per a col·locació i ajustament de d'extremitat superior artificial no
especificada

   Z44.001 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat superior dreta

   Z44.002 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat superior esquerra
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   Z44.009 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat superior no especificada

  Z44.01 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat superior artificial completa

   Z44.011 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat superior dreta

   Z44.012 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat superior esquerra

   Z44.019 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat superior no especificada

  Z44.02 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat superior artificial parcial

   Z44.021 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat superior dreta

   Z44.022 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat superior esquerra

   Z44.029 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat superior no especificada

 Z44.1 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat inferior artificial

  Z44.10 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat inferior artificial no
especificada

   Z44.101 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat inferior dreta

   Z44.102 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat inferior esquerra

   Z44.109 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial no
especificada, extremitat inferior no especificada

  Z44.11 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat inferior artificial completa

   Z44.111 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat inferior dreta

   Z44.112 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat inferior esquerra

   Z44.119 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial
completa, extremitat inferior no especificada

  Z44.12 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat inferior artificial parcial

   Z44.121 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat inferior dreta

   Z44.122 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat inferior esquerra

   Z44.129 Assistència per a col·locació i ajustament d'extremitat artificial parcial,
extremitat inferior no especificada

 Z44.2 Assistència per a col·locació i ajustament d'ull artificial
  Exclou 1: complicació mecànica de pròtesi ocular (T85.3)
  Z44.20 Assistència per a col·locació i ajustament d'ull artificial, ull no especificat
  Z44.21 Assistència per a col·locació i ajustament d'ull artificial, ull dret
  Z44.22 Assistència per a col·locació i ajustament d'ull artificial, ull esquerre
 Z44.3 Assistència per a col·locació i ajustament de pròtesi mamària externa

  

Exclou 1: assistència per a ajustament o retirada d'implant mamari (Z45.81-)
assistència per a inserció inicial d'implant mamari per a augment de mama estètic
(Z41.1)
assistència per a reconstrucció de mama consecutiva a mastectomia (Z42.1)
complicacions d'implant mamari (T85.4-)

  Z44.30 Assistència per a col·locació i ajustament de pròtesi mamària externa, mama no
especificada

  Z44.31 Assistència per a col·locació i ajustament de pròtesi mamària externa, mama dreta

  Z44.32 Assistència per a col·locació i ajustament de pròtesi mamària externa, mama
esquerra

 Z44.8 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres dispositius protètics externs
 Z44.9 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern no especificat
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Z45 Assistència per a ajustament i control de dispositiu implantat
 Inclou: retirada o substitució de dispositiu implantat

 Exclou 1: funcionament defectuós o altres complicacions de dispositius —v. l'índex alfabètic

 Exclou 2: assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu no implantat (Z46.-)
 Z45.0 Assistència per a ajustament i control de dispositiu cardíac
  Z45.01 Assistència per a ajustament i control de marcapassos cardíac

   Assistència per a ajustament i control de marcapassos per a teràpia de resincronització
cardíaca (M-TRC)

   Exclou 1: assistència per a ajustament i control de desfibril·lador cardíac
automàtic implantable amb marcapassos cardíac sincrònic (Z45.02)

   Z45.010 Assistència per a verificació i proves de marcapassos cardíac
generador d'impulsos [pila]

    Assistència per a substitució de marcapassos cardíac generador d'impulsos
[pila]

   Z45.018 Assistència per a ajustament i control d'una altra part del marcapassos
cardíac

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

    Exclou 2: presència de dispositius protètics i altres dispositius
(Z95.1-Z95.5, Z95.811-Z97)

  Z45.02 Assistència per a ajustament i control de desfibril·lador cardíac automàtic
implantable

   

Assistència per a ajustament i control de desfibril·lador cardíac automàtic implantable amb
marcapassos cardíac sincrònic
Assistència per a ajustament i control de desfibril·lador per a teràpia de resincronització
cardíaca (D-TRC)

  Z45.09 Assistència per a ajustament i control d'altres dispositius cardíacs
 Z45.1 Assistència per a ajustament i control de bomba d'infusió
 Z45.2 Assistència per a ajustament i control de dispositiu d'accés vascular
  Assistència per a ajustament i control de catèters vasculars

  Exclou 1: assistència per a ajustament i control de catèter de diàlisi renal (Z49.01)
 Z45.3 Assistència per a ajustament i control de dispositius dels sentits especials implantats
  Z45.31 Assistència per a ajustament i control de dispositiu de substitució visual implantat
  Z45.32 Assistència per a ajustament i control d'audiòfon implantat
   Exclou 1: assistència per a col·locació i ajustament d'audiòfon (Z46.1)
   Z45.320 Assistència per a ajustament i control de dispositiu de conducció òssia
   Z45.321 Assistència per a ajustament i control de dispositiu coclear
   Z45.328 Assistència per a ajustament i control d'altres audiòfons implantats
 Z45.4 Assistència per a ajustament i control de dispositiu del sistema nerviós implantat

  Z45.41 Assistència per a ajustament i control de dispositiu de drenatge del líquid
cefalorraquidi

   Assistència per a ajustament i control de derivació ventricular cerebral (comunicant)
  Z45.42 Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador

   

Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador cerebral
Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador gàstric
Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi vague
Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi sacre
Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de nervi perifèric
Assistència per a ajustament i control de neuroestimulador de la medul·la espinal

  Z45.49 Assistència per a ajustament i control d'altres dispositius del sistema nerviós
implantats

 Z45.8 Assistència per a ajustament i control d'altres dispositius implantats
  Z45.81 Assistència per a ajustament o retirada d'implant mamari

   
Assistència per a substitució opcional d'implant (un altre material) (una altra mida)
Assistència per a retirada d'expansor de teixit amb inserció simultània d'implant permanent
o sense
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Exclou 1: assistència per a inserció inicial d'implant mamari per a augment de
mama estètic (Z41.1)
assistència per a reconstrucció de mama consecutiva a mastectomia
(Z42.1)
complicacions d'implant mamari (T85.4-)

   Z45.811 Assistència per a ajustament o retirada d'implant, mama dreta
   Z45.812 Assistència per a ajustament o retirada d'implant, mama esquerra

   Z45.819 Assistència per a ajustament o retirada d'implant, mama no
especificada

  Z45.82 Assistència per a ajustament o retirada de dispositiu de miringotomia (stent) (tub)
  Z45.89 Assistència per a ajustament i control d'altres dispositius implantats
 Z45.9 Assistència per a ajustament i control de dispositiu implantat no especificat
Z46 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres dispositius
 Inclou: retirada o substitució d'altres dispositius

 Exclou 1: funcionament defectuós o altres complicacions de dispositius —v. l'índex alfabètic

 
Exclou 2: assistència per a col·locació i control de dispositius implantats (Z45.-)

només lliurament de recepta repetida (Z76.0)
presència de dispositius protètics i altres dispositius (Z95-Z97)

 Z46.0 Assistència per a col·locació i ajustament d'ulleres i lents de contacte
 Z46.1 Assistència per a col·locació i ajustament d'audiòfon
  Exclou 1: assistència per a ajustament i control d'audiòfon implantat (Z45.32-)

 Z46.2 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres dispositius relacionats amb el sistema
nerviós i els sentits especials

  

Exclou 2: assistència per a ajustament i control de dispositiu de substitució visual implantat
(Z45.31)
assistència per a ajustament i control de dispositiu del sistema nerviós implantat
(Z45.4-)

 Z46.3 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu protètic dental
  Assistència per a col·locació i ajustament de dentadures
 Z46.4 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu ortodòntic
 Z46.5 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres aparells i dispositius gastrointestinals
  Exclou 1: assistència per a cura d'obertures artificials del tub digestiu (Z43.1-Z43.4)
  Z46.51 Assistència per a col·locació i ajustament de banda gàstrica ajustable

  Z46.59 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres aparells i dispositius
gastrointestinals

 Z46.6 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu urinari
  Exclou 2: cura d'obertures artificials del tracte urinari (Z43.5, Z43.6)
 Z46.8 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres dispositius especificats
  Z46.81 Assistència per a col·locació i ajustament de bomba d'insulina

   Assistència per a formació i aprenentatge del funcionament de la bomba d'insulina
Assistència per a valoració de la bomba d'insulina

  Z46.82 Assistència per a col·locació i ajustament de catèter no vascular
  Z46.89 Assistència per a col·locació i ajustament d'altres dispositius especificats
   Assistència per a col·locació i ajustament de cadira de rodes
 Z46.9 Assistència per a col·locació i ajustament de dispositiu no especificat
Z47 Cures ortopèdiques posteriors
 Exclou 1: cures posteriors a fractura en estat de consolidació —codifiqueu la fractura amb setè caràcter D
 Z47.1 Cures posteriors consecutives a cirurgia de substitució articular

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'articulació (Z96.6-)

 Z47.2 Assistència per a retirada de dispositiu de fixació interna
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Exclou 1: assistència per a ajustament de dispositiu de fixació interna per a tractament de
fractura —codifiqueu la fractura amb el setè caràcter corresponent
assistència per a retirada de dispositiu de fixació externa —codifiqueu la fractura
amb setè caràcter D
complicació mecànica de dispositiu de fixació interna (T84.1-)
infecció o reacció inflamatòria per dispositiu de fixació interna (T84.6-)

 Z47.3 Cures posteriors consecutives a explantació de pròtesi articular

  Cures posteriors consecutives a explantació de pròtesi articular, procediment per etapes
Assistència per a inserció de pròtesi articular consecutiva a explantació de pròtesi articular prèvia

  Z47.31 Cures posteriors consecutives a explantació de pròtesi articular d'espatlla

   
Exclou 1: absència adquirida d'articulació d'espatlla consecutiva a explantació

de pròtesi articular d'espatlla prèvia (Z89.23-)
estat d'explantació de pròtesi articular d'espatlla (Z89.23-)

  Z47.32 Cures posteriors consecutives a explantació de pròtesi articular de maluc

   
Exclou 1: absència adquirida d'articulació de maluc consecutiva a explantació

de pròtesi articular de maluc prèvia (Z89.62-)
estat d'explantació de pròtesi articular de maluc (Z89.62-)

  Z47.33 Cures posteriors consecutives a explantació de pròtesi articular de genoll

   
Exclou 1: absència adquirida d'articulació de genoll consecutiva a explantació

de pròtesi articular de genoll prèvia (Z89.52-)
estat d'explantació de pròtesi articular de genoll (Z89.52-)

 Z47.8 Assistència per a altres tipus de cures ortopèdiques posteriors

  Z47.81 Assistència per a cures ortopèdiques posteriors consecutives a amputació
quirúrgica

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'extremitat amputada (Z89.-)

  Z47.82 Assistència per a cures ortopèdiques posteriors consecutives a cirurgia d'escoliosi
  Z47.89 Assistència per a altres tipus de cures ortopèdiques posteriors
Z48 Assistència per a altres tipus de cures postprocedimentals

 
Exclou 1: assistència per a cures posteriors consecutives a lesió —codifiqueu la lesió, per localització, amb

el setè caràcter corresponent a assistència successiva
assistència per a exploració de seguiment després de tractament finalitzat (Z08-Z09)

 Exclou 2: assistència per a col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46)
assistència per a cura d'obertures artificials (Z43.-)

 Z48.0 Assistència per a cura d'apòsits, sutures i drenatges
  Exclou 1: assistència per a tancament planificat de ferida postprocedimental (Z48.1)
  Z48.00 Assistència per a canvi o retirada d'apòsit de ferida no quirúrgica
   Assistència per a canvi o retirada d'apòsit de ferida NE
  Z48.01 Assistència per a canvi o retirada d'apòsit de ferida quirúrgica
  Z48.02 Assistència per a retirada de sutures
   Assistència per a retirada de grapes
  Z48.03 Assistència per a canvi o retirada de drenatges
 Z48.1 Assistència per a tancament planificat de ferida postprocedimental
  Exclou 1: assistència per a cura d'apòsits i sutures (Z48.0-)
 Z48.2 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament d'òrgan
  Z48.21 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de cor
  Z48.22 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de ronyó
  Z48.23 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de fetge
  Z48.24 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de pulmó

  Z48.28 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de múltiples
òrgans

   Z48.280 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament
cardiopulmonar
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   Z48.288 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de
múltiples òrgans

  Z48.29 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament d'altres òrgans

   Z48.290 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament de
medul·la òssia

   Z48.298 Assistència per a cures posteriors consecutives a trasplantament
d'altres òrgans

 Z48.3 Cures posteriors consecutives a cirurgia per neoplàsia

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la neoplàsia

 Z48.8 Assistència per a altres tipus especificats de cures postprocedimentals

  Z48.81 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció quirúrgica de
sistemes orgànics especificats

   
Aquests codis identifiquen el sistema orgànic que requereix cures posteriors. Empreu-los
amb altres codis de cures posteriors per a explicar completament l'assistència. L'afecció
tractada també s'ha de codificar si encara és present.

   Exclou 1: cures posteriors consecutives a cirurgia per neoplàsia (Z48.3)
cures posteriors de lesió —codifiqueu la lesió amb setè caràcter D

   Exclou 2: cures ortopèdiques posteriors (Z47.-)
cures posteriors consecutives a trasplantament d'òrgan (Z48.2-)

   Z48.810 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica d'òrgans dels sentits

   Z48.811 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica del sistema nerviós

    Exclou 2: assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a
intervenció quirúrgica d'òrgans dels sentits (Z48.810)

   Z48.812 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de l'aparell circulatori

   Z48.813 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de l'aparell respiratori

   Z48.814 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de les dents o la cavitat oral

   Z48.815 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de l'aparell digestiu

   Z48.816 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de l'aparell genitourinari

    Exclou 1: assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a
la reversió de l'esterilització (Z31.42)

   Z48.817 Assistència per a cures postquirúrgiques consecutives a intervenció
quirúrgica de la pell i el teixit subcutani

  Z48.89 Assistència per a altres tipus especificats de cures postquirúrgiques
Z49 Assistència per a l'atenció que implica la diàlisi renal

 Codifiqueu
també:

la malaltia renal terminal associada (N18.6)

 Z49.0 Assistència preparatòria per a diàlisi renal
  Assistència per a formació i aprenentatge sobre la diàlisi
  Z49.01 Assistència per a col·locació i ajustament de catèter de diàlisi extracorpòria

   Retirada o substitució de catèter de diàlisi renal
Neteja de catèter de diàlisi renal

  Z49.02 Assistència per a col·locació i ajustament de catèter de diàlisi peritoneal
 Z49.3 Assistència per a sotmetre's a prova d'adequació per a diàlisi
  Z49.31 Assistència per a sotmetre's a prova d'adequació per a hemodiàlisi
  Z49.32 Assistència per a sotmetre's a prova d'adequació per a diàlisi peritoneal
   Assistència per a prova de funcionalitat peritoneal
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Z51 Assistència per a altres tipus de cures posteriors i assistència mèdica

 Codifiqueu
també:

l'afecció que requereix assistència

 Exclou 1: exploracions de seguiment després de tractament (Z08-Z09)
 Z51.0 Assistència per a radioteràpia antineoplàstica
 Z51.1 Assistència per a quimioteràpia i immunoteràpia antineoplàstiques

  Exclou 2: assistència per a quimioteràpia i immunoteràpia per a afecció no neoplàstica —
codifiqueu l'afecció

  Z51.11 Assistència per a quimioteràpia antineoplàstica
  Z51.12 Assistència per a immunoteràpia antineoplàstica
 Z51.5 Assistència per a sotmetre's a cures pal·liatives
 Z51.6 Assistència per a dessensibilització contra al·lergògens
 Z51.8 Assistència per a altres tipus especificats de cures posteriors
  Exclou 1: servei de suport al cuidador (Z75.5)
  Z51.81 Assistència per a anàlisi de nivell terapèutic de fàrmac en la sang

   Codifiqueu
també:

qualsevol tractament farmacològic a llarg termini (actual) (Z79.-)

   Exclou 1: assistència per a anàlisi de sang per a detectar drogues a l'organisme
amb finalitats administratives o medicolegals (Z02.83)

  Z51.89 Assistència per a altres tipus especificats de cures posteriors
Z52 Donants d'òrgans i teixits
 Inclou: donants autòlegs i altres donants vius

 Exclou 1: donant mort —ometeu el codi
exploració de donant potencial (Z00.5)

 Z52.0 Donant de sang
  Z52.00 Donant de sang no especificat
   Z52.000 Donant no especificat, sang completa
   Z52.001 Donant no especificat, cèl·lules mare
   Z52.008 Donant no especificat, altres hemoderivats
  Z52.01 Donant autòleg de sang
   Z52.010 Donant autòleg, sang completa
   Z52.011 Donant autòleg, cèl·lules mare
   Z52.018 Donant autòleg, altres hemoderivats
  Z52.09 Altres tipus de donant de sang
   Donant voluntari
   Z52.090 Altres tipus de donant de sang, sang completa
   Z52.091 Altres tipus de donant de sang, cèl·lules mare
   Z52.098 Altres tipus de donant de sang, altres hemoderivats
 Z52.1 Donant de pell
  Z52.10 Donant de pell, no especificat
  Z52.11 Donant de pell, autòleg
  Z52.19 Donant de pell, altres
 Z52.2 Donant d'os
  Z52.20 Donant d'os, no especificat
  Z52.21 Donant d'os, autòleg
  Z52.29 Donant d'os, altres
 Z52.3 Donant de medul·la òssia
 Z52.4 Donant de ronyó
 Z52.5 Donant de còrnia
 Z52.6 Donant de fetge
 Z52.8 Donant d'altres òrgans o teixits especificats
  Z52.81 Donant d'òvul (oòcit)

1503



   Z52.810 Donant d'òvul (oòcit) menor de 35 anys, receptora anònima
    Donant d'òvul menor de 35 anys NE
   Z52.811 Donant d'òvul (oòcit) menor de 35 anys, receptora designada
   Z52.812 Donant d'òvul (oòcit) de 35 anys o més, receptora anònima
    Donant d'òvul de 35 anys o més NE
   Z52.813 Donant d'òvul (oòcit) de 35 anys o més, receptora designada
   Z52.819 Donant d'òvul (oòcit) no especificada
  Z52.89 Donant d'altres òrgans o teixits especificats
 Z52.9 Donant d'òrgan o teixit no especificats
  Donant NE

Z53 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments i tractaments
específics, no realitzats

 Z53.0 Procediment i tractament no realitzats per contraindicació
  Z53.01 Procediment i tractament no realitzats per tabaquisme del pacient
  Z53.09 Procediment i tractament no realitzats per altres contraindicacions

 Z53.1 Procediment i tractament no realitzats per decisió del pacient per raons religioses o de pressió
de grup

 Z53.2 Procediment i tractament no realitzats per decisió del pacient per altres raons i raons no
especificades

  Z53.20 Procediment i tractament no realitzats per decisió del pacient per raons no
especificades

  Z53.21 Procediment i tractament no realitzats pel fet que el pacient marxa abans de ser
atès per un professional de la salut

  Z53.29 Procediment i tractament no realitzats per decisió del pacient per altres raons
 Z53.3 Procediment que es converteix en un procediment obert
  Z53.31 Procediment quirúrgic laparoscòpic que es converteix en un procediment obert
  Z53.32 Procediment quirúrgic toracoscòpic que es converteix en un procediment obert
  Z53.33 Procediment quirúrgic artroscòpic que es converteix en un procediment obert

  Z53.39 Altres tipus especificats de procediment que es converteix en un procediment
obert

 Z53.8 Procediment i tractament no realitzats per altres raons
 Z53.9 Procediment i tractament no realitzats per raó no especificada
Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials (Z55-Z65)
Z55 Problemes relacionats amb l'educació i l'alfabetització
 Exclou 1: trastorns del desenvolupament psicològic (F80-F89)
 Z55.0 Analfabetisme i nivell baix d'alfabetització
 Z55.1 Escolarització no disponible i inabastable
 Z55.2 Suspens d'exàmens escolars
 Z55.3 Fracàs escolar
 Z55.4 Inadaptació escolar i desavinença amb mestres i companys de classe
 Z55.8 Altres problemes relacionats amb l'educació i l'alfabetització
  Problemes relacionats amb l'ensenyament inadequat
 Z55.9 Problemes relacionats amb l'educació i l'alfabetització no especificats
  Problemes acadèmics NE
Z56 Problemes relacionats amb la feina i l'atur

 Exclou 2: exposició per causa professional a factors de risc (Z57.-)
problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge (Z59.-)

 Z56.0 Atur no especificat
 Z56.1 Canvi de feina
 Z56.2 Amenaça de perdre la feina
 Z56.3 Horari laboral estressant
 Z56.4 Desavinença amb el cap i els companys de feina
 Z56.5 Insatisfacció amb l'entorn laboral
  Condicions laborals complicades
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 Z56.6 Altres tensions físiques i mentals relacionades amb la feina
 Z56.8 Altres problemes relacionats amb la feina
  Z56.81 Assetjament sexual a la feina
  Z56.82 Estat de desplegament militar

   Individu (civil o militar) actualment desplegat en escenari de conflicte bèl·lic o que dona
suport en guerra militar, manteniment de la pau i operacions humanitàries

  Z56.89 Altres problemes relacionats amb la feina
 Z56.9 Problemes relacionats amb la feina no especificats
  Problemes laborals NE
Z57 Exposició per causa professional a factors de risc
 Z57.0 Exposició per causa professional a soroll
 Z57.1 Exposició per causa professional a radiació
 Z57.2 Exposició per causa professional a pols
 Z57.3 Exposició per causa professional a altres contaminants de l'aire
  Z57.31 Exposició per causa professional a fum del tabac ambiental
   Exclou 2: exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
  Z57.39 Exposició per causa professional a altres contaminants de l'aire
 Z57.4 Exposició per causa professional a agents tòxics en agricultura
  Exposició per cauda professional a sòlids, líquids, gasos o vapors en agricultura
 Z57.5 Exposició per causa professional a agents tòxics en altres sectors
  Exposició per cauda professional a sòlids, líquids, gasos o vapors en altres sectors
 Z57.6 Exposició per causa professional a temperatura extrema
 Z57.7 Exposició per causa professional a vibració
 Z57.8 Exposició per causa professional a altres factors de risc
 Z57.9 Exposició per causa professional a factor de risc no especificat
Z59 Problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge
 Exclou 2: problemes relacionats amb l'educació (Z62.-)
 Z59.0 Absència de llar
 Z59.1 Habitatge inadequat

  

Falta de calefacció
Restricció d'espai
Defectes tècnics a la llar que impedeixen assistència adequada
Entorn insatisfactori

  Exclou 1: problemes relacionats amb l'entorn natural i físic (Z77.1-)
 Z59.2 Desavinença amb veïns, arrendataris i arrendador
 Z59.3 Problemes relacionats amb la vida en una institució residencial
  Estudiant en internat

  Exclou 1: educació institucional (Z62.2)
 Z59.4 Falta de menjar i aigua potable segura adequats
  Subministrament d'aigua potable insuficient

  
Exclou 1: efectes de la gana (T73.0)

hàbits inadequats de la dieta o l'alimentació (Z72.4)
malnutrició (E40-E46)

 Z59.5 Pobresa extrema
 Z59.6 Ingressos baixos
 Z59.7 Assegurança i benestar socials insuficients
 Z59.8 Altres problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge

  
Execució hipotecària en préstec
Habitatge aïllat
Problemes amb els creditors

 Z59.9 Problema no especificat relacionat amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge
Z60 Problemes relacionats amb l'entorn social
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 Z60.0 Problemes d'adaptació als canvis de cicle de la vida

  
Síndrome del niu buit
Problemes de fases de la vida
Problemes d'adaptació a la jubilació [pensió]

 Z60.2 Problemes relacionats amb viure sol
 Z60.3 Dificultat d'aculturació

  Problemes amb la migració
Problemes amb la trasplantació social

 Z60.4 Exclusió i rebuig socials

  Exclusió i rebuig a causa de característiques personals, com aspecte físic, malaltia o comportament
inusuals

  Exclou 1: objectiu de discriminació hostil per motius com ara els racials o els religiosos
(Z60.5)

 Z60.5 Objectiu de discriminació i persecució hostils (percebudes)
  Exclou 1: exclusió i rebuig socials (Z60.4)
 Z60.8 Altres problemes relacionats amb l'entorn social
 Z60.9 Problema relacionat amb l'entorn social no especificat
Z62 Problemes relacionats amb l'educació

 Inclou: esdeveniments de la vida negatius en la infància actuals o passats
problemes de l'infant relacionats amb l'educació actuals o passats

 Exclou 2: problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge (Z59.-)
síndrome de maltractament (T74.-)

 Z62.0 Supervisió i control inadequats per part dels pares
 Z62.1 Sobreprotecció dels pares
 Z62.2 Educació lluny dels pares
  Exclou 1: problemes a l'internat (Z59.3)
  Z62.21 Infant sota tutela de l'administració

   Infant acollit en família extensa
Infant acollit en família aliena

   Exclou 2: problema dels pares causat per infant sota la tutela de l'administració
(Z63.5)

  Z62.22 Educació institucional
   Infant que viu en un orfenat o centre d'acolliment
  Z62.29 Altres tipus d'educació lluny dels pares
 Z62.3 Hostilitat i derivació injusta de culpes cap a l'infant
 Z62.6 Pressió parental inadequada (excessiva)
 Z62.8 Altres problemes especificats relacionats amb l'educació
  Z62.81 Antecedents personals d'abús o maltractament en la infància

   Z62.810 Antecedents personals d'abús sexual o maltractament físic en la
infància

    Exclou 1: abús sexual actual de l'infant (T74.22, T76.22)
maltractament físic actual de l'infant (T74.12, T76.12)

   Z62.811 Antecedents personals de maltractament psicològic en la infància

    Exclou 1: maltractament psicològic actual de l'infant (T74.32,
T76.32)

   Z62.812 Antecedents personals de desatenció en la infància
    Exclou 1: desatenció actual de l'infant (T74.02, T76.02)

   Z62.813 Antecedents personals d'explotació laboral o sexual forçada en la
infància

   Z62.819 Antecedents personals d'abús o maltractament no especificats en la
infància

    Exclou 1: maltractament actual de l'infant NE (T74.92, T76.92)
  Z62.82 Conflicte entre pares i fills
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   Z62.820 Conflicte entre pares i fills biològics
    Problema de relació entre pares i fills NE
   Z62.821 Conflicte entre pares i fills adoptats
   Z62.822 Conflicte entre pares i infants acollits
  Z62.89 Altres problemes especificats relacionats amb l'educació
   Z62.890 Separació de pares i fills NCAL
   Z62.891 Rivalitat entre germans
   Z62.898 Altres problemes especificats relacionats amb l'educació
 Z62.9 Problema relacionat amb l'educació no especificat
Z63 Altres problemes relacionats amb l'entorn més proper, incloent circumstàncies familiars

 

Exclou 2: problemes de relació entre pares i fills (Z62.-)
problemes relacionats amb esdeveniments de la vida negatius en la infància (Z62.-)
problemes relacionats amb l'educació (Z62.-)
síndrome de maltractament (T74.-, T76)

 Z63.0 Problemes de relació amb el cònjuge o la parella
  Destret relacional amb el cònjuge o la parella

  

Exclou 1: aconsellament per a problemes d'abús o maltractament del cònjuge o la parella
(Z69.1)
aconsellament relacionat amb l'actitud, el comportament i l'orientació sexuals (Z70.-
)

 Z63.1 Problemes de relació amb la família política
 Z63.3 Absència de membre familiar

  Exclou 1: absència de membre familiar per desaparició i mort (Z63.4)
absència de membre familiar per separació i divorci (Z63.5)

  Z63.31 Absència de membre familiar per desplegament militar
   Individu o família afectats per un altre familiar en desplegament militar

   Exclou 1: ruptura familiar causada per retorn d'un familiar en desplegament
militar (Z63.71)

  Z63.32 Altres tipus d'absència de membre familiar
 Z63.4 Desaparició i mort de membre familiar

  Assumpció de mort de membre familiar
Dol

 Z63.5 Ruptura familiar per separació i divorci
  Separació conjugal
 Z63.6 Familiar dependent que necessita assistència a casa
 Z63.7 Altres esdeveniments de la vida estressants que afecten la família i l'entorn proper
  Z63.71 Estrès familiar per retorn d'un familiar en desplegament militar

   Individu o família afectats pel retorn d'un familiar en desplegament militar (conflicte actual o
passat)

  Z63.72 Alcoholisme i drogoaddicció a la família
  Z63.79 Altres esdeveniments de la vida estressants que afecten la família i l'entorn proper

   

Ansietat (normal) per una persona malalta de la família
Problemes de salut dins la família
Membre familiar malalt o trastornat
Família aïllada

 Z63.8 Altres problemes especificats relacionats amb l'entorn més proper

  

Desavinença familiar NE
Separació familiar NE
Nivell alt d'expressió emocional dins la família
Suport familiar insuficient NE
Comunicació insuficient o distorsionada dins la família

 Z63.9 Problema no especificat relacionat amb l'entorn més proper
  Trastorn de relació NE
Z64 Problemes relacionats amb determinades circumstàncies psicosocials
 Z64.0 Problemes relacionats amb embaràs no desitjat
 Z64.1 Problemes relacionats amb multiparitat
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 Z64.4 Desavinença amb orientadors

  Desavinença amb agent de la llibertat vigilada
Desavinença amb treballador social

Z65 Problemes relacionats amb altres circumstàncies psicosocials
 Z65.0 Condemna en causes civils o penals sense empresonament
 Z65.1 Empresonament i altres internaments
 Z65.2 Problemes relacionats amb l'excarceració
 Z65.3 Problemes relacionats amb altres circumstàncies legals

  

Arrest
Causes de custòdia o manutenció infantils
Litigi
Processament

 Z65.4 Víctima de delicte i terrorisme
  Víctima de tortura
 Z65.5 Exposició a catàstrofe, guerra i altres hostilitats
  Exclou 1: objectiu de discriminació o persecució percebudes (Z60.5)
 Z65.8 Altres problemes especificats relacionats amb circumstàncies psicosocials
  Problema religiós o espiritual
 Z65.9 Problema relacionat amb circumstàncies psicosocials no especificades
Estat de no reanimació (Z66)
Z66 No reanimació
 Estat de no reanimació
Grup sanguini (Z67)
Z67 Grup sanguini
 Z67.1 Grup sanguini A
  Z67.10 Grup sanguini A, Rh positiu
  Z67.11 Grup sanguini A, Rh negatiu
 Z67.2 Grup sanguini B
  Z67.20 Grup sanguini B, Rh positiu
  Z67.21 Grup sanguini B, Rh negatiu
 Z67.3 Grup sanguini AB
  Z67.30 Grup sanguini AB, Rh positiu
  Z67.31 Grup sanguini AB, Rh negatiu
 Z67.4 Grup sanguini 0
  Z67.40 Grup sanguini 0, Rh positiu
  Z67.41 Grup sanguini 0, Rh negatiu
 Z67.9 Grup sanguini no especificat
  Z67.90 Grup sanguini no especificat, Rh positiu
  Z67.91 Grup sanguini no especificat, Rh negatiu
Índex de massa corporal [IMC] (Z68)
Z68 Índex de massa corporal [IMC]
 Quilograms per metres quadrats

 

Nota: Empreu els codis de l'IMC en adults per a persones de 20 anys o més.
Empreu els codis de l'IMC pediàtric per a persones d'entre 2 i 19 anys.
Aquests percentils es basen en les corbes de creixement publicades pels Centres per al Control i la
Prevenció de Malalties [Centers for Disease Control and Prevention, CDC].

 Z68.1 Índex de massa corporal [IMC] igual o inferior a 19,9 en l'adult
 Z68.2 Índex de massa corporal [IMC] entre 20 i 29 en l'adult
  Z68.20 Índex de massa corporal [IMC] entre 20,0 i 20,9 en l'adult
  Z68.21 Índex de massa corporal [IMC] entre 21,0 i 21,9 en l'adult
  Z68.22 Índex de massa corporal [IMC] entre 22,0 i 22,9 en l'adult
  Z68.23 Índex de massa corporal [IMC] entre 23,0 i 23,9 en l'adult
  Z68.24 Índex de massa corporal [IMC] entre 24,0 i 24,9 en l'adult
  Z68.25 Índex de massa corporal [IMC] entre 25,0 i 25,9 en l'adult
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  Z68.26 Índex de massa corporal [IMC] entre 26,0 i 26,9 en l'adult
  Z68.27 Índex de massa corporal [IMC] entre 27,0 i 27,9 en l'adult
  Z68.28 Índex de massa corporal [IMC] entre 28,0 i 28,9 en l'adult
  Z68.29 Índex de massa corporal [IMC] entre 29,0 i 29,9 en l'adult
 Z68.3 Índex de massa corporal [IMC] entre 30 i 39 en l'adult
  Z68.30 Índex de massa corporal [IMC] entre 30,0 i 30,9 en l'adult
  Z68.31 Índex de massa corporal [IMC] entre 31,0 i 31,9 en l'adult
  Z68.32 Índex de massa corporal [IMC] entre 32,0 i 32,9 en l'adult
  Z68.33 Índex de massa corporal [IMC] entre 33,0 i 33,9 en l'adult
  Z68.34 Índex de massa corporal [IMC] entre 34,0 i 34,9 en l'adult
  Z68.35 Índex de massa corporal [IMC] entre 35,0 i 35,9 en l'adult
  Z68.36 Índex de massa corporal [IMC] entre 36,0 i 36,9 en l'adult
  Z68.37 Índex de massa corporal [IMC] entre 37,0 i 37,9 en l'adult
  Z68.38 Índex de massa corporal [IMC] entre 38,0 i 38,9 en l'adult
  Z68.39 Índex de massa corporal [IMC] entre 39,0 i 39,9 en l'adult
 Z68.4 Índex de massa corporal [IMC] igual o superior a 40 en l'adult
  Z68.41 Índex de massa corporal [IMC] entre 40,0 i 44,9 en l'adult
  Z68.42 Índex de massa corporal [IMC] entre 45,0 i 49,9 en l'adult
  Z68.43 Índex de massa corporal [IMC] entre 50,0 i 59,9 en l'adult
  Z68.44 Índex de massa corporal [IMC] entre 60,0 i 69,9 en l'adult
  Z68.45 Índex de massa corporal [IMC] igual o superior a 70 en l'adult
 Z68.5 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric
  Z68.51 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric inferior a percentil 5 per a l'edat

  Z68.52 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric de percentil 5 a menys de percentil 85 per a
l'edat

  Z68.53 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric de percentil 85 a menys de percentil 95 per
a l'edat

  Z68.54 Índex de massa corporal [IMC] pediàtric superior o igual a percentil 95 per a l'edat
Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies (Z69-Z76)
Z69 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima i autor d'abús o maltractament
 Inclou: aconsellament per a víctima i autor d'abús o maltractament

 Z69.0 Assistència per a serveis de salut mental per a problemes d'abús o maltractament de l'infant

  Z69.01 Assistència per a serveis de salut mental per a abús o maltractament parental de
l'infant

   Z69.010 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús o
maltractament parental de l'infant

    

Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús o maltractament
infantil per part dels pares
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de maltractament
psicològic infantil per part dels pares
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de desatenció infantil
per part dels pares
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús sexual infantil
per part dels pares

   Z69.011 Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús o
maltractament parental de l'infant

    

Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús sexual parental
de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de maltractament
psicològic parental de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de desatenció parental
de l'infant

    Exclou 1: assistència per a serveis de salut mental per a abús o
maltractament no parental de l'infant (Z69.02-)

  Z69.02 Assistència per a serveis de salut mental per a abús o maltractament no parental de
l'infant
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   Z69.020 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús o
maltractament no parental de l'infant

    

Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús sexual no
parental de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de maltractament
psicològic no parental de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de desatenció no
parental de l'infant

   Z69.021 Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús o
maltractament no parental de l'infant

    

Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús sexual no parental
de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de maltractament
psicològic no parental de l'infant
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de desatenció no
parental de l'infant

 Z69.1 Assistència per a serveis de salut mental per a problemes d'abús o maltractament del cònjuge o
la parella

  Z69.11 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús o maltractament pel
cònjuge o la parella

   

Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de desatenció pel cònjuge o la
parella
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de violència pel cònjuge o la parella,
física
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de maltractament psicològic pel
cònjuge o la parella

  Z69.12 Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'abús o maltractament a
cònjuge o parella

   

Assistència per a serveis de salut mental per a autor de desatenció del cònjuge o la parella
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de violència contra el cònjuge o la
parella, sexual
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de violència contra el cònjuge o la
parella, física
Assistència per a serveis de salut mental per a autor de maltractament psicològic del
cònjuge o la parella

 Z69.8 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima o autor d'altres tipus d'abús o
maltractament

  Z69.81 Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'altres tipus d'abús o
maltractament

   

Assistència per a aconsellament de víctima de violació
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima de violència pel cònjuge o la parella,
sexual
Assistència per a serveis de salut mental per a víctima d'abús o maltractament per part d'un
adult que no és el cònjuge o la parella

  Z69.82 Assistència per a serveis de salut mental per a autor d'altres tipus d'abús o
maltractament

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

Z70 Aconsellament relacionat amb l'actitud, el comportament i l'orientació sexuals
 Inclou: assistència per a serveis de salut mental per l'actitud, el comportament i l'orientació sexuals

 Exclou 2: aconsellament sobre la reproducció o la contracepció (Z30-Z31)
 Z70.0 Aconsellament relacionat amb l'actitud sexual
 Z70.1 Aconsellament relacionat amb el comportament i l'orientació sexuals del pacient

  

Persona preocupada per impotència
Persona preocupada per falta de resposta
Persona preocupada per promiscuïtat
Persona preocupada per orientació sexual

 Z70.2 Aconsellament relacionat amb el comportament i l'orientació sexuals d'una tercera persona

  
Cerca de consell pel comportament i l'orientació sexuals de l'infant
Cerca de consell pel comportament i l'orientació sexuals de la parella
Cerca de consell pel comportament i l'orientació sexuals del cònjuge

 Z70.3 Aconsellament relacionat amb la combinació de preocupacions per l'actitud, el comportament i
l'orientació sexuals

1510



 Z70.8 Altres tipus d'aconsellament sexual
  Assistència per a educació sexual
 Z70.9 Aconsellament sexual no especificat

Z71 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a altres aconsellaments i assessoraments
mèdics no classificats a cap altre lloc

 Exclou 2: aconsellament sexual (Z70.-)
aconsellament sobre la reproducció o la contracepció (Z30-Z31)

 Z71.0 Persona que entra en contacte amb els serveis sanitaris per a consultar en nom d'una altra
persona

  Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a consell o tractament per a una persona
que no hi és present

  Exclou 2: ansietat (normal) per una persona malalta de la família (Z63.7)
visita pediàtrica prepart de futurs pares (adoptius) (Z76.81)

 Z71.1 Persona temorosa de patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat cap diagnòstic

  

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris amb afecció temuda no demostrada
Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en la qual el problema resulta ser un estat
normal
Persona sana preocupada

  Exclou 1: observació mèdica de malalties i afeccions sospitades que es demostra que no
existeixen (Z03.-)

 Z71.2 Persona amb una consulta sobre els resultats d'exploracions o proves
 Z71.3 Control i aconsellament dietètics

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (Z68.-)
codi per a qualsevol afecció mèdica subjacent associada

 Z71.4 Control i aconsellament sobre l'abús d'alcohol

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a abús o dependència de l'alcohol (F10.-)

  Z71.41 Control i aconsellament d'alcohòlic sobre l'abús d'alcohol
  Z71.42 Aconsellament per a familiar d'alcohòlic
   Aconsellament per a parella, amic o persona important per a l'alcohòlic
 Z71.5 Control i aconsellament sobre l'abús de drogues

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a drogoaddicció i drogodependència (F11-F16, F18-F19)

  Z71.51 Control i aconsellament de drogoaddicte sobre l'abús de drogues
  Z71.52 Aconsellament per a familiar de drogoaddicte
   Aconsellament per a parella, amic o persona important per al drogoaddicte
 Z71.6 Aconsellament sobre l'abús de tabac

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a dependència de la nicotina (F17.-)

 Z71.7 Aconsellament sobre el virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 Z71.8 Altres tipus especificats d'aconsellament
  Exclou 2: aconsellament contraceptiu (Z30.0-)
  Z71.81 Aconsellament religiós o espiritual
  Z71.82 Aconsellament sobre exercici físic
  Z71.83 Assistència per a aconsellament genètic no procreatiu

   Exclou 1: aconsellament genètic sobre la reproducció (Z31.5)
aconsellament per a tractament de la reproducció (Z31.6)

  Z71.84 Assistència per a aconsellament sanitari relacionat amb viatges

   Assistència per a aconsellament sobre seguretat i riscos per a la salut per a viatges
(internacionals)
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   Codifiqueu
també:

si escau, l'assistència per a immunització (Z23)

   
Exclou 2: assistència per a altres revisions especials sense símptomes ni

diagnòstic enregistrat o de sospita (Z01.-)
assistència per a revisions amb finalitats administratives (Z02.-)

  Z71.89 Altres tipus especificats d'aconsellament
 Z71.9 Aconsellament no especificat
  Assistència per a assessorament mèdic NE
Z72 Problemes relacionats amb l'estil de vida

 Exclou 2: problemes relacionats amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials (Z55-Z65)
problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida (Z73.-)

 Z72.0 Consum de tabac
  Consum de tabac NE

  

Exclou 1: antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac durant l'embaràs (O99.33-)
dependència de la nicotina (F17.2-)
dependència del tabac (F17.2-)

 Z72.3 Falta d'exercici físic
 Z72.4 Hàbits alimentaris i dieta inadequats

  

Exclou 1: falta de menjar adequat (Z59.4)
malnutrició i altres carències nutricionals (E40-E64)
trastorns de la conducta alimentària (F50.-)
trastorns de la conducta alimentària en la lactància o la infància (F98.2.-F98.3)

 Z72.5 Conducta sexual d'alt risc
  Promiscuïtat

  Exclou 1: parafílies (F65)
  Z72.51 Conducta heterosexual d'alt risc
  Z72.52 Conducta homosexual d'alt risc
  Z72.53 Conducta bisexual d'alt risc
 Z72.6 Jocs i apostes
  Exclou 1: joc patològic o ludopatia (F63.0)
 Z72.8 Altres problemes relacionats amb l'estil de vida
  Z72.81 Comportament antisocial
   Exclou 1: trastorns de conducta (F91.-)
   Z72.810 Comportament antisocial d'infant o adolescent

    

Comportament antisocial (infant) (adolescent) sense trastorn psiquiàtric
manifest
Delinqüència NE
Delinqüència de grup
Delictes en el context de pertinença a una banda
Robatori en companyia d'altres
Absentisme escolar

   Z72.811 Comportament antisocial d'adult
    Comportament antisocial d'adult sense trastorn psiquiàtric manifest
  Z72.82 Problemes relacionats amb el son
   Z72.820 Privació del son
    Manca de son adequat

    Exclou 1: insomni (G47.0-)
   Z72.821 Higiene del son inadequada

    
Mals hàbits de son
Hàbits de son irregulars
Horari de son i vigília poc saludable

    Exclou 1: insomni (F51.0-, G47.0-)
  Z72.89 Altres problemes relacionats amb l'estil de vida
   Conducta autoagressiva
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 Z72.9 Problema no especificat relacionat amb l'estil de vida
Z73 Problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida
 Exclou 2: problemes relacionats amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials (Z55-Z65)
 Z73.0 Esgotament professional
 Z73.1 Patró de conducta tipus A
 Z73.2 Falta de relaxació i oci
 Z73.3 Estrès no classificat a cap altre lloc
  Tensió física i mental NE

  Exclou 1: estrès relacionat amb la feina o l'atur (Z56.-)
 Z73.4 Habilitats socials inadequades no classificades a cap altre lloc
 Z73.5 Conflicte de rol social no classificat a cap altre lloc
 Z73.6 Limitació d'activitats causada per discapacitat
  Exclou 1: dependència del cuidador (Z74.-)
 Z73.8 Altres problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida
  Z73.81 Insomni conductual infantil
   Z73.810 Insomni conductual infantil, associat a l'inici del son
   Z73.811 Insomni conductual infantil, associat a l'establiment d'hàbits
   Z73.812 Insomni conductual infantil, tipus combinat
   Z73.819 Insomni conductual infantil, tipus no especificat
  Z73.82 Deterioració sensorial dual
  Z73.89 Altres problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida
 Z73.9 Problema relacionat amb la dificultat de gestionar la vida no especificat
Z74 Problemes relacionats amb la dependència del cuidador
 Exclou 2: dependència de màquines o dispositius facilitadors NCAL (Z99.-)
 Z74.0 Mobilitat reduïda
  Z74.01 Estat d'allitament
   Convalescent al llit
  Z74.09 Altres tipus de mobilitat reduïda

   Convalescent en una cadira
Mobilitat reduïda NE

   Exclou 2: dependència de cadira de rodes (Z99.3)
 Z74.1 Necessitat d'assistència en atenció personal

 Z74.2 Necessitat d'assistència domiciliària quan no hi ha cap persona de l'entorn proper que pugui
cuidar la persona que ho necessita

 Z74.3 Necessitat de supervisió continuada
 Z74.8 Altres problemes relacionats amb la dependència del cuidador
 Z74.9 Problema relacionat amb la dependència del cuidador no especificat
Z75 Problemes relacionats amb els serveis sanitaris i altres tipus d'atenció sanitària
 Z75.0 Falta de disponibilitat de serveis sanitaris a casa

  Exclou 1: manca de persona de l'entorn proper que pugui cuidar la persona que ho necessita
(Z74.2)

 Z75.1 Persona que espera l'ingrés en un centre adequat en un altre lloc
 Z75.2 Altres períodes d'espera per a proves i tractament
 Z75.3 Inaccessibilitat i falta de disponibilitat de serveis sanitaris
  Exclou 1: llit no disponible (Z75.1)
 Z75.4 Inaccessibilitat i falta de disponibilitat d'altres institucions de suport
 Z75.5 Servei de suport al cuidador
 Z75.8 Altres problemes relacionats amb els serveis sanitaris i altres tipus d'atenció sanitària
 Z75.9 Problema no especificat relacionat amb els serveis sanitaris i altres tipus d'atenció sanitària
Z76 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies
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 Z76.0 Assistència per a lliurament de recepta repetida

  
Assistència per a lliurament de recepta repetida d'aparells
Assistència per a lliurament de recepta repetida de medicaments
Assistència per a lliurament de recepta repetida d'ulleres

  Exclou 2: lliurament de certificat mèdic (Z02.7)
recepta repetida de contraceptius (Z30.4-)

 Z76.1 Assistència per a revisió mèdica i atenció d'expòsit
 Z76.2 Assistència per a revisió mèdica i atenció d'altres nadons i infants sans

  

Assistència per a revisió o assistència mèdica o infermera de nadó sa en circumstàncies com situacions
socioeconòmiques familiars adverses
Assistència per a revisió o assistència mèdica o infermera de nadó sa en circumstàncies com infant que
espera ser adoptat o acollit
Assistència per a revisió o assistència mèdica o infermera de nadó sa en circumstàncies com malaltia
materna
Assistència per a revisió o assistència mèdica o infermera de nadó sa en circumstàncies com un
nombre elevat d'infants a casa que comporta la interferència o l'impediment de l'assistència normal

 Z76.3 Persona sana que acompanya persona malalta
 Z76.4 Altres tipus d'intern en serveis sanitaris
  Exclou 1: absència de llar (Z59.0)
 Z76.5 Simulador [simulació conscient]
  Persona que fingeix una malaltia (amb motivació òbvia)

  Exclou 1: pacient peregrinador (F68.1-)
trastorn factici (F68.1-, F68.A)

 Z76.8 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies
especificades

  Z76.81 Visita pediàtrica prenatal de futurs pares
   Visita pediàtrica dels pares adoptius prèvia a l'adopció
  Z76.82 Estat d'espera per a trasplantament d'òrgan
   Pacient en espera de disponibilitat d'òrgan

  Z76.89 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies
especificades

   Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris NE
Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb antecedents personals i familiars i determinades afeccions
que influeixen en l'estat de salut (Z77-Z99)
Codifiqueu
també: qualsevol exploració de seguiment (Z08-Z09)

Z77 Altres tipus de contacte i exposició (sospitada) perillosos per a la salut
 Inclou: contacte i exposició (sospitada): riscos per a la salut potencials

 

Exclou 2: contacte i exposició (sospitada): malalties contagioses (Z20.-)
cos estrany retingut (Z18.-)
cos estrany retingut completament eliminat (Z87.821)
efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència
(T51-T65)
exposició al fum del tabac (parental) (ambiental) en el període perinatal (P96.81)
exposició per causa professional a factors de risc (Z57.-)
nadó afectat per substàncies nocives transmeses per la placenta o la llet materna (P04.-)

 Z77.0 Contacte i exposició (sospitada): productes químics principalment no medicinals perillosos
  Z77.01 Contacte i exposició (sospitada): metalls perillosos
   Z77.010 Contacte i exposició (sospitada): arsènic
   Z77.011 Contacte i exposició (sospitada): plom
   Z77.012 Contacte i exposició (sospitada): urani
    Exclou 1: fragments d'urani empobrit retinguts (Z18.01)
   Z77.018 Contacte i exposició (sospitada): altres metalls perillosos

    Contacte i exposició (sospitada): compostos del crom
Contacte i exposició (sospitada): pols de níquel

  Z77.02 Contacte i exposició (sospitada): compostos aromàtics perillosos
   Z77.020 Contacte i exposició (sospitada): amines aromàtiques
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   Z77.021 Contacte i exposició (sospitada): benzè

   Z77.028 Contacte i exposició (sospitada): altres compostos aromàtics
perillosos

    Colorants aromàtics NE
Hidrocarburs aromàtics policíclics

  Z77.09 Contacte i exposició (sospitada): altres productes químics principalment no
medicinals perillosos

   Z77.090 Contacte i exposició (sospitada): asbest

   Z77.098 Contacte i exposició (sospitada): altres productes químics
principalment no medicinals perillosos

    Colorants NE
 Z77.1 Contacte i exposició (sospitada): contaminació ambiental i perills de l'entorn físic
  Z77.11 Contacte i exposició (sospitada): contaminació ambiental
   Z77.110 Contacte i exposició (sospitada): contaminació atmosfèrica
   Z77.111 Contacte i exposició (sospitada): contaminació de l'aigua
   Z77.112 Contacte i exposició (sospitada): contaminació del sòl

   Z77.118 Contacte i exposició (sospitada): altres tipus de contaminació
ambiental

  Z77.12 Contacte i exposició (sospitada): perills de l'entorn físic
   Z77.120 Contacte i exposició (sospitada): floridura (tòxica)
   Z77.121 Contacte i exposició (sospitada): algues i toxines d'algues nocives

    

Contacte i exposició (sospitada): proliferació d'algues (nocives) NE
Contacte i exposició (sospitada): proliferació d'algues blauverdes
Contacte i exposició (sospitada): proliferació d'algues cianofícies
Contacte i exposició (sospitada): marea roja de Florida
Contacte i exposició (sospitada): Pfiesteria piscicida
Contacte i exposició (sospitada): marea roja

   Z77.122 Contacte i exposició (sospitada): soroll

   Z77.123 Contacte i exposició (sospitada): radó i altres tipus de radiació d'origen
natural

    
Exclou 2: exposició a radiació com a causa d'afecció confirmada

(W88-W90, X39.0-)
malaltia per radiacions NE (T66)

   Z77.128 Contacte i exposició (sospitada): altres perills de l'entorn físic
 Z77.2 Contacte i exposició (sospitada): altres substàncies perilloses
  Z77.21 Contacte i exposició (sospitada): líquids corporals potencialment perillosos
  Z77.22 Contacte i exposició (sospitada): fum del tabac ambiental (aguts) (crònics)

   Exposició a fum de tabac en tabaquisme passiu (agut) (crònic)
Tabaquisme passiu (agut) (crònic)

   Exclou 1: consum de tabac (Z72.0)
dependència de la nicotina (F17.-)

   Exclou 2: exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)
  Z77.29 Contacte i exposició (sospitada): altres substàncies perilloses
 Z77.9 Altres tipus de contacte i exposició (sospitada) perillosos per a la salut
Z78 Altres tipus especificats d'estat de salut

 
Exclou 2: estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (Z21)

estat de canvi de sexe (Z87.890)
estat postprocedimental (Z93-Z99)

 Z78.0 Estat de menopausa asimptomàtica

  Estat menopàusic NE
Estat postmenopàusic NE

  Exclou 2: estat de menopausa simptomàtica (N95.1)
 Z78.1 Estat d'immobilització o contenció mecànica
  Exclou 1: immobilització o contenció mecànica causada per un procediment —ometeu el codi
 Z78.9 Altres tipus especificats d'estat de salut
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Z79 Tractament farmacològic a llarg termini (actual)
 Inclou: ús de medicaments a llarg termini (actual) amb finalitats profilàctiques

 Codifiqueu
també:

qualsevol anàlisi de nivell terapèutic de fàrmac en la sang (Z51.81)

 Exclou 2: consum de drogues que complica l'embaràs, el part i el puerperi (O99.32-)
drogoaddicció i drogodependència (F11-F19)

 Z79.0 Ús d'anticoagulants i antitrombòtics/antiplaquetaris a llarg termini (actual)
  Exclou 2: ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual) (Z79.82)
  Z79.01 Ús d'anticoagulants a llarg termini (actual)
  Z79.02 Ús d'antitrombòtics/antiplaquetaris a llarg termini (actual)
 Z79.1 Ús d'antiinflamatoris no esteroidals [AINE] a llarg termini (actual)
  Exclou 2: ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual) (Z79.82)
 Z79.2 Ús d'antibiòtics a llarg termini (actual)
 Z79.3 Ús de contraceptius hormonals a llarg termini (actual)
  Ús de píndola o pegat anticonceptius a llarg termini (actual)
 Z79.4 Ús d'insulina a llarg termini (actual)

  Exclou 1: ús d'antidiabètics orals a llarg termini (actual) (Z79.84)
ús d'hipoglucemiants orals a llarg termini (actual) (Z79.84)

 Z79.5 Ús d'esteroides a llarg termini (actual)
  Z79.51 Ús d'esteroides inhalats a llarg termini (actual)
  Z79.52 Ús d'esteroides sistèmics a llarg termini (actual)
 Z79.8 Altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini (actual)

  Z79.81 Ús d'agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens a llarg
termini (actual)

   
Codifiqueu
primer:

si escau:
neoplàsia maligna de mama (C50.-)
neoplàsia maligna de pròstata (C61)

   

Empreu un
codi
addicional:

codi, si escau, per a identificar:
antecedents familiars de càncer de mama (Z80.3)
antecedents personals de càncer de mama (Z85.3)
antecedents personals de càncer de pròstata (Z85.46)
estat postmenopàusic (Z78.0)
predisposició genètica a neoplàsia maligna (càncer) (Z15.0-)
receptors d'estrògens positius (Z17.0)

   Exclou 1: teràpia hormonal substitutiva (Z79.890)

   Z79.810 Ús de moduladors selectius del receptor d'estrògens a llarg termini
(actual)

    
Ús de raloxifè a llarg termini (actual)
Ús de tamoxifèn a llarg termini (actual)
Ús de toremifè a llarg termini (actual)

   Z79.811 Ús d'inhibidors de l'aromatasa a llarg termini (actual)

    
Ús d'anastrozole a llarg termini (actual)
Ús d'exemestà a llarg termini (actual)
Ús de letrozole a llarg termini (actual)

   Z79.818 Ús d'altres agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells
d'estrògens a llarg termini (actual)

    

Ús de frenadors dels receptors d'estrògens a llarg termini (actual)
Ús de fulvestrant a llarg termini (actual)
Ús d'agonista de l'hormona alliberadora de gonadotropina (Gn-RH) a llarg
termini (actual)
Ús d'acetat de goselerina a llarg termini (actual)
Ús d'acetat de leuprorelina (leuprolida) a llarg termini (actual)
Ús d'acetat de megestrol a llarg termini (actual)

  Z79.82 Ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual)
  Z79.83 Ús de bifosfonats a llarg termini (actual)
  Z79.84 Ús d'hipoglucemiants orals a llarg termini (actual)
   Ús d'antidiabètics orals a llarg termini (actual)
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   Exclou 2: ús d'insulina a llarg termini (actual) (Z79.4)
  Z79.89 Altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini (actual)
   Z79.890 Teràpia hormonal substitutiva
   Z79.891 Ús d'analgèsics opiacis a llarg termini (actual)
    Ús de metadona per al tractament del dolor a llarg termini (actual)

    
Exclou 1: ús de metadona NE (F11.9-)

ús de metadona per al tractament de l'addicció a l'heroïna
(F11.2-)

   Z79.899 Altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini (actual)
Z80 Antecedents familiars de neoplàsia maligna primària
 Z80.0 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'òrgans digestius
  Afeccions classificables a C15-C26
 Z80.1 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de tràquea, bronqui i pulmó
  Afeccions classificables a C33-C34
 Z80.2 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'altres òrgans respiratoris i intratoràcics
  Afeccions classificables a C30-C32, C37-C39
 Z80.3 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de mama
  Afeccions classificables a C50.-
 Z80.4 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'òrgans genitals
  Afeccions classificables a C51-C63
  Z80.41 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'ovari
  Z80.42 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de pròstata
  Z80.43 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de testicle
  Z80.49 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals
 Z80.5 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de tracte urinari
  Afeccions classificables a C64-C68
  Z80.51 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de ronyó
  Z80.52 Antecedents familiars de neoplàsia maligna de bufeta urinària
  Z80.59 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'altres òrgans del tracte urinari
 Z80.6 Antecedents familiars de leucèmia
  Afeccions classificables a C91-C95

 Z80.7 Antecedents familiars d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits
relacionats

  Afeccions classificables a C81-C90, C96.-
 Z80.8 Antecedents familiars de neoplàsia maligna d'altres òrgans, sistemes o aparells
  Afeccions classificables a C00-C14, C40-C49, C69-C79
 Z80.9 Antecedents familiars de neoplàsia maligna no especificada
  Afeccions classificables a C80.1
Z81 Antecedents familiars de trastorns mentals i del comportament
 Z81.0 Antecedents familiars de discapacitat intel·lectual
  Afeccions classificables a F70-F79
 Z81.1 Antecedents familiars d'abús i dependència de l'alcohol
  Afeccions classificables a F10.-
 Z81.2 Antecedents familiars d'abús i dependència del tabac
  Afeccions classificables a F17.-
 Z81.3 Antecedents familiars d'abús i dependència d'altres substàncies psicoactives
  Afeccions classificables a F11-F16, F18-F19
 Z81.4 Antecedents familiars d'abús i dependència d'altres substàncies
  Afeccions classificables a F55
 Z81.8 Antecedents familiars d'altres trastorns mentals i del comportament
  Afeccions classificables en un altre lloc d'F01-F99
Z82 Antecedents familiars de determinades deficiències i malalties cròniques (que porten a discapacitat)
 Z82.0 Antecedents familiars d'epilèpsia i altres malalties del sistema nerviós
  Afeccions classificables a G00-G99
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 Z82.1 Antecedents familiars de ceguesa i pèrdua de visió
  Afeccions classificables a H54.-
 Z82.2 Antecedents familiars de sordesa i hipoacúsia
  Afeccions classificables a H90-H91
 Z82.3 Antecedents familiars d'accident vascular cerebral
  Afeccions classificables a I60-I64
 Z82.4 Antecedents familiars de cardiopatia isquèmica i altres malalties de l'aparell circulatori
  Afeccions classificables a I00-I52, I65-I99
  Z82.41 Antecedents familiars de mort sobtada per causes cardíaques

  Z82.49 Antecedents familiars de cardiopatia isquèmica i altres malalties de l'aparell
circulatori

 Z82.5 Antecedents familiars d'asma i altres malalties cròniques de les vies respiratòries baixes
  Afeccions classificables a J40-J47

  Exclou 2: antecedents familiars d'altres malalties de l'aparell respiratori (Z83.6)

 Z82.6 Antecedents familiars d'artritis i altres malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit
connectiu

  Afeccions classificables a M00-M99
  Z82.61 Antecedents familiars d'artritis
  Z82.62 Antecedents familiars d'osteoporosi

  Z82.69 Antecedents familiars d'altres malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit
connectiu

 Z82.7 Antecedents familiars de malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies
cromosòmiques congènites

  Afeccions classificables a Q00-Q99
  Z82.71 Antecedents familiars de ronyó poliquístic

  Z82.79 Antecedents familiars d'altres malformacions congènites, deformitats congènites i
anomalies cromosòmiques congènites

 Z82.8 Antecedents familiars d'altres discapacitats i malalties cròniques que porten a incapacitat no
classificades a cap altre lloc

Z83 Antecedents familiars d'altres trastorns especificats
 Exclou 2: contacte i exposició (sospitada): malaltia contagiosa a la família (Z20.-)
 Z83.0 Antecedents familiars de malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]
  Afeccions classificables a B20
 Z83.1 Antecedents familiars d'altres malalties infeccioses i parasitàries
  Afeccions classificables a A00-B19, B25-B94, B99

 Z83.2 Antecedents familiars de malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i de determinats
trastorns que afecten el mecanisme immunitari

  Afeccions classificables a D50-D89
 Z83.3 Antecedents familiars de diabetis mellitus
  Afeccions classificables a E08-E13
 Z83.4 Antecedents familiars d'altres malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
  Afeccions classificables a E00-E07, E15-E88
  Z83.41 Antecedents familiars de síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN]
  Z83.42 Antecedents familiars d'hipercolesterolèmia familiar

  Z83.43 Antecedents familiars d'altres trastorns del metabolisme de les lipoproteïnes i altres
hiperlipidèmies

   Z83.430 Antecedents familiars de lipoproteïna (a) elevada
    Antecedents familiars d'Lp(a) elevada

   Z83.438 Antecedents familiars d'altres trastorns del metabolisme de les
lipoproteïnes i altres hiperlipidèmies

    Antecedents familiars d'hiperlipidèmia combinada familiar
  Z83.49 Antecedents familiars d'altres malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
 Z83.5 Antecedents familiars de trastorns de l'ull i l'orella
  Z83.51 Antecedents familiars de trastorns de l'ull
   Afeccions classificables a H00-H53, H55-H59
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   Exclou 2: antecedents familiars de ceguesa i pèrdua de visió (Z82.1)
   Z83.511 Antecedents familiars de glaucoma
   Z83.518 Antecedents familiars d'altres trastorns de l'ull especificats
  Z83.52 Antecedents familiars de trastorns de l'orella
   Afeccions classificables a H60-H83, H92-H95

   Exclou 2: antecedents familiars de sordesa i hipoacúsia (Z82.2)
 Z83.6 Antecedents familiars d'altres malalties de l'aparell respiratori
  Afeccions classificables a J00-J39, J60-J99

  Exclou 2: antecedents familiars d'asma i altres malalties cròniques de les vies respiratòries
baixes (Z82.5)

 Z83.7 Antecedents familiars de malalties de l'aparell digestiu
  Afeccions classificables a K00-K93
  Z83.71 Antecedents familiars de pòlips de còlon
   Exclou 2: antecedents familiars de neoplàsia maligna d'òrgans digestius (Z80.0)
  Z83.79 Antecedents familiars d'altres malalties de l'aparell digestiu
Z84 Antecedents familiars d'altres afeccions
 Z84.0 Antecedents familiars de malalties de la pell i el teixit subcutani
  Afeccions classificables a L00-L99
 Z84.1 Antecedents familiars de trastorns del ronyó i l'urèter
  Afeccions classificables a N00-N29
 Z84.2 Antecedents familiars d'altres malalties de l'aparell genitourinari
  Afeccions classificables a N30-N99
 Z84.3 Antecedents familiars de consanguinitat
 Z84.8 Antecedents familiars d'altres afeccions especificades
  Z84.81 Antecedents familiars de portador de malaltia hereditària
  Z84.82 Antecedents familiars de síndrome de la mort sobtada de l'infant
   Antecedents familiars de SMSI
  Z84.89 Antecedents familiars d'altres afeccions especificades
Z85 Antecedents personals de neoplàsia maligna

 Codifiqueu
primer:

qualsevol exploració de seguiment després de tractament per neoplàsia maligna (Z08)

 

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar:
antecedents de dependència del tabac (Z87.891)
consum de tabac (Z72.0)
consum i dependència de l'alcohol (F10.-)
dependència del tabac (F17.-)
exposició a fum del tabac ambiental (Z77.22)
exposició per causa professional a fum del tabac ambiental (Z57.31)

 Exclou 2: antecedents personals de carcinoma in situ (Z86.00-)
antecedents personals de neoplàsia benigna (Z86.01-)

 Z85.0 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgans digestius
  Z85.00 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgan digestiu no especificat
  Z85.01 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'esòfag
   Afeccions classificables a C15
  Z85.02 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'estómac
   Z85.020 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne d'estómac
    Afeccions classificables a C7A.092
   Z85.028 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes d'estómac
    Afeccions classificables a C16
  Z85.03 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'intestí gros
   Z85.030 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne d'intestí gros
    Afeccions classificables a C7A.022-C7A.025, C7A.029
   Z85.038 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes d'intestí gros
    Afeccions classificables a C18
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  Z85.04 Antecedents personals de neoplàsia maligna de recte, unió rectosigmoide i anus
   Z85.040 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne de recte
    Afeccions classificables a C7A.026

   Z85.048 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de recte, unió
rectosigmoide i anus

    Afeccions classificables a C19-C21
  Z85.05 Antecedents personals de neoplàsia maligna de fetge
   Afeccions classificables a C22
  Z85.06 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'intestí prim
   Z85.060 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne d'intestí prim
    Afeccions classificables a C7A.01-
   Z85.068 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes d'intestí prim
    Afeccions classificables a C17
  Z85.07 Antecedents personals de neoplàsia maligna de pàncrees
   Afeccions classificables a C25
  Z85.09 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius
 Z85.1 Antecedents personals de neoplàsia maligna de tràquea, bronqui i pulmó
  Z85.11 Antecedents personals de neoplàsia maligna de bronqui i pulmó

   Z85.110 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne de bronqui i
pulmó

    Afeccions classificables a C7A.090

   Z85.118 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de bronqui i
pulmó

    Afeccions classificables a C34
  Z85.12 Antecedents personals de neoplàsia maligna de tràquea
   Afeccions classificables a C33
 Z85.2 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans respiratoris i intratoràcics
  Z85.20 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgan respiratori no especificat
  Z85.21 Antecedents personals de neoplàsia maligna de laringe
   Afeccions classificables a C32

  Z85.22 Antecedents personals de neoplàsia maligna de cavitats nasals, orella mitjana i
sins accessoris

   Afeccions classificables a C30-C31
  Z85.23 Antecedents personals de neoplàsia maligna de tim
   Z85.230 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne de tim
    Afeccions classificables a C7A.091
   Z85.238 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de tim
    Afeccions classificables a C37

  Z85.29 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans respiratoris i
intratoràcics

 Z85.3 Antecedents personals de neoplàsia maligna de mama
  Afeccions classificables a C50.-
 Z85.4 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgans genitals
  Afeccions classificables a C51-C63
  Z85.40 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgan genital femení no especificat
  Z85.41 Antecedents personals de neoplàsia maligna de coll uterí
  Z85.42 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres parts de l'úter
  Z85.43 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'ovari
  Z85.44 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins
  Z85.45 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgan genital masculí no especificat
  Z85.46 Antecedents personals de neoplàsia maligna de pròstata
  Z85.47 Antecedents personals de neoplàsia maligna de testicle
  Z85.48 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'epidídim
  Z85.49 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins
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 Z85.5 Antecedents personals de neoplàsia maligna de tracte urinari
  Afeccions classificables a C64-C68

  Z85.50 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'òrgan del tracte urinari no
especificat

  Z85.51 Antecedents personals de neoplàsia maligna de bufeta urinària
  Z85.52 Antecedents personals de neoplàsia maligna de ronyó
   Exclou 1: antecedents personals de neoplàsia maligna de pelvis renal (Z85.53)
   Z85.520 Antecedents personals de tumor carcinoide maligne de ronyó
    Afeccions classificables a C7A.093
   Z85.528 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de ronyó
    Afeccions classificables a C64
  Z85.53 Antecedents personals de neoplàsia maligna de pelvis renal
  Z85.54 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'urèter
  Z85.59 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans del tracte urinari
 Z85.6 Antecedents personals de leucèmia
  Afeccions classificables a C91-C95

  Exclou 1: leucèmia en remissió C91.0-C95.9 amb cinquè caràcter 1

 Z85.7 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic i teixits
relacionats

  Z85.71 Antecedents personals de limfoma de Hodgkin
   Afeccions classificables a C81
  Z85.72 Antecedents personals de limfoma no hodgkinià
   Afeccions classificables a C82-C85

  Z85.79 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic, hematopoètic
i teixits relacionats

   Afeccions classificables a C88-C90, C96

   
Exclou 1: leucèmia de cèl·lules plasmàtiques, en remissió (C90.11)

mieloma múltiple, en remissió (C90.01)
plasmocitoma, en remissió (C90.21)

 Z85.8 Antecedents personals de neoplàsies malignes d'altres òrgans, sistemes o aparells
  Afeccions classificables a C00-C14, C40-C49, C69-C75, C7A.098, C76-C79
  Z85.81 Antecedents personals de neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe
   Afeccions classificables a C00-C14
   Z85.810 Antecedents personals de neoplàsia maligna de llengua

   Z85.818 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres localitzacions de
llavi, cavitat oral i faringe

   Z85.819 Antecedents personals de neoplàsia maligna de localització no
especificada de llavi, cavitat oral i faringe

  Z85.82 Antecedents personals de neoplàsia maligna de pell
   Z85.820 Antecedents personals de melanoma maligne de pell
    Afeccions classificables a C43
   Z85.821 Antecedents personals de carcinoma de cèl·lules de Merkel
    Afeccions classificables a C4A
   Z85.828 Antecedents personals d'altres neoplàsies malignes de pell
    Afeccions classificables a C44
  Z85.83 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'os i teixits tous
   Afeccions classificables a C40-C41; C45-C49
   Z85.830 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'os
   Z85.831 Antecedents personals de neoplàsia maligna de teixits tous

    Exclou 2: antecedents personals de neoplàsia maligna de pell
(Z85.82-)

  Z85.84 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'ull i teixit nerviós
   Afeccions classificables a C69-C72
   Z85.840 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'ull
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   Z85.841 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'encèfal

   Z85.848 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres parts del teixit
nerviós

  Z85.85 Antecedents personals de neoplàsia maligna de glàndules endocrines
   Afeccions classificables a C73-C75
   Z85.850 Antecedents personals de neoplàsia maligna de glàndula tiroide

   Z85.858 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres glàndules
endocrines

  Z85.89 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres òrgans, sistemes o aparells
   Afeccions classificables a C7A.098, C76, C77-C79
 Z85.9 Antecedents personals de neoplàsia maligna no especificada
  Afeccions classificables a C7A.00, C80.1
Z86 Antecedents personals d'altres malalties determinades

 Codifiqueu
primer:

qualsevol exploració de seguiment després de tractament (Z09)

 Z86.0 Antecedents personals de neoplàsies benignes i in situ, i de neoplàsies de comportament incert
  Exclou 2: antecedents personals de neoplàsies malignes (Z85.-)
  Z86.00 Antecedents personals de neoplàsia in situ
   Afeccions classificables a D00-D09
   Z86.000 Antecedents personals de neoplàsia de mama in situ
    Afeccions classificables a D05
   Z86.001 Antecedents personals de neoplàsia de coll uterí in situ

    Afeccions classificables a D06
Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III]

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

    

Afeccions classificables a D07
Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III]
Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III]
Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial prostàtica d'alt grau III
[NIPAG III]

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

    Afeccions classificables a D00

   Z86.004 Antecedents personals de neoplàsia d'altres òrgans digestius i
d'òrgans digestius no especificats in situ

    Afeccions classificables a D01
Antecedents personals de neoplàsia intraepitelial anal III [NIA III]

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

    Afeccions classificables a D02
   Z86.006 Antecedents personals de melanoma in situ
    Afeccions classificables a D03

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

antecedents personals de neoplàsia de la localització in
situ

   Z86.007 Antecedents personals de neoplàsia de pell in situ

    Afeccions classificables a D04
Antecedents personals de carcinoma in situ de pell

   Z86.008 Antecedents personals de neoplàsia d'altres localitzacions in situ
    Afeccions classificables a D09
  Z86.01 Antecedents personals de neoplàsia benigna
   Z86.010 Antecedents personals de pòlips de còlon
   Z86.011 Antecedents personals de neoplàsia benigna d'encèfal
   Z86.012 Antecedents personals de tumor carcinoide benigne
   Z86.018 Antecedents personals d'altres neoplàsies benignes
  Z86.03 Antecedents personals de neoplàsia de comportament incert
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 Z86.1 Antecedents personals de malalties infeccioses i parasitàries
  Afeccions classificables a A00-B89, B99

  
Exclou 1: antecedents personals de malalties infeccioses específiques d'un sistema o aparell

del cos
seqüeles de malalties infeccioses i parasitàries (B90-B94)

  Z86.11 Antecedents personals de tuberculosi
  Z86.12 Antecedents personals de poliomielitis
  Z86.13 Antecedents personals de paludisme [malària]

  Z86.14 Antecedents personals d'infecció per Staphylococcus aureus resistent a la
meticil·lina

   Antecedents personals d'infecció per MRSA
  Z86.15 Antecedents personals d'infecció tuberculosa latent
  Z86.16 Antecedents personals de COVID-19
   Exclou 1: COVID-19 persistent (U09.9)
  Z86.19 Antecedents personals d'altres malalties infeccioses i parasitàries

 Z86.2 Antecedents personals de malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i de determinats
trastorns que afecten el mecanisme immunitari

  Afeccions classificables a D50-D89
 Z86.3 Antecedents personals de malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
  Afeccions classificables a E00-E88
  Z86.31 Antecedents personals d'úlcera diabètica al peu

   Exclou 2: úlcera diabètica al peu actual (E08.621, E09.621, E10.621, E11.621,
E13.621)

  Z86.32 Antecedents personals de diabetis gestacional
   Antecedents personals d'afeccions classificables a O24.4-

   Exclou 1: diabetis mellitus gestacional en embaràs actual (O24.4-)
  Z86.39 Antecedents personals d'altres malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
 Z86.5 Antecedents personals de trastorns mentals i del comportament
  Afeccions classificables a F40-F59
  Z86.51 Antecedents personals de reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars
  Z86.59 Antecedents personals d'altres trastorns mentals i del comportament
 Z86.6 Antecedents personals de malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits
  Afeccions classificables a G00-G99, H00-H95
  Z86.61 Antecedents personals d'infeccions del sistema nerviós central

   Antecedents personals d'encefalitis
Antecedents personals de meningitis

  Z86.69 Antecedents personals d'altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels
sentits

 Z86.7 Antecedents personals de malalties de l'aparell circulatori
  Afeccions classificables a I00-I99

  
Exclou 2: antecedents personals de xoc anafilàctic (Z87.892)

infart de miocardi antic (I25.2)
síndrome postinfart de miocardi (I24.1)

  Z86.71 Antecedents personals de trombosi i embòlia venoses
   Z86.711 Antecedents personals d'embòlia pulmonar
   Z86.718 Antecedents personals d'altres tipus de trombosi i embòlia venoses
  Z86.72 Antecedents personals de tromboflebitis

  Z86.73 Antecedents personals d'atac isquèmic transitori (AIT) i infart cerebral sense
dèficits residuals

   Antecedents personals de dèficit neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP)
Antecedents personals d'accident vascular cerebral NE sense dèficits residuals

   Exclou 1: antecedents personals de traumatisme cranial (Z87.820)
seqüeles de malaltia cerebrovascular (I69.-)
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  Z86.74 Antecedents personals d'aturada cardíaca sobtada

   Antecedents personals de mort sobtada per causes cardíaques amb reanimació
satisfactòria

  Z86.79 Antecedents personals d'altres malalties de l'aparell circulatori
Z87 Antecedents personals d'altres malalties i afeccions

 Codifiqueu
primer:

qualsevol exploració de seguiment després de tractament (Z09)

 Z87.0 Antecedents personals de malalties de l'aparell respiratori
  Afeccions classificables a J00-J99
  Z87.01 Antecedents personals de pneumònia (recurrent)
  Z87.09 Antecedents personals d'altres malalties de l'aparell respiratori
 Z87.1 Antecedents personals de malalties de l'aparell digestiu
  Afeccions classificables a K00-K93
  Z87.11 Antecedents personals d'úlcera pèptica
  Z87.19 Antecedents personals d'altres malalties de l'aparell digestiu
 Z87.2 Antecedents personals de malalties de la pell i el teixit subcutani
  Afeccions classificables a L00-L99

  Exclou 2: antecedents personals d'úlcera diabètica al peu (Z86.31)
 Z87.3 Antecedents personals de malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu
  Afeccions classificables a M00-M99

  Exclou 2: antecedents personals de fractura traumàtica (guarida) (Z87.81)
  Z87.31 Antecedents personals de fractura no traumàtica (guarida)
   Z87.310 Antecedents personals de fractura per osteoporosi (guarida)

    Antecedents personals de fractura per fragilitat (guarida)
Antecedents personals d'aixafament vertebral per osteoporosi (guarit)

   Z87.311 Antecedents personals d'altres fractures patològiques (guarides)
    Antecedents personals d'aixafament vertebral (guarit) NE

    Exclou 2: antecedents personals de fractura per osteoporosi
(Z87.310)

   Z87.312 Antecedents personals de fractura per sobrecàrrega (guarida)
    

  Z87.39 Antecedents personals d'altres malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit
connectiu

 Z87.4 Antecedents personals de malalties de l'aparell genitourinari
  Afeccions classificables a N00-N99
  Z87.41 Antecedents personals de displàsia de tracte genital femení

   

Exclou 1: antecedents personals de neoplàsia intraepitelial III del tracte genital
femení (Z86.001, Z86.008)
antecedents personals de neoplàsia maligna del tracte genital femení
(Z85.40-Z85.44)

   Z87.410 Antecedents personals de displàsia de coll uterí
   Z87.411 Antecedents personals de displàsia vaginal
   Z87.412 Antecedents personals de displàsia vulvar
  Z87.42 Antecedents personals d'altres malalties del tracte genital femení
  Z87.43 Antecedents personals de malalties dels òrgans genitals masculins
   Z87.430 Antecedents personals de displàsia prostàtica

    Exclou 1: antecedents personals de neoplàsia maligna de pròstata
(Z85.46)

   Z87.438 Antecedents personals d'altres malalties dels òrgans genitals
masculins

  Z87.44 Antecedents personals de malalties de l'aparell urinari
   Exclou 1: antecedents personals de neoplàsia maligna de coll uterí (Z85.41)
   Z87.440 Antecedents personals d'infeccions urinàries (del tracte urinari)
   Z87.441 Antecedents personals de síndrome nefròtica
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   Z87.442 Antecedents personals de càlculs urinaris
    Antecedents personals de càlculs renals
   Z87.448 Antecedents personals d'altres malalties de l'aparell urinari
 Z87.5 Antecedents personals de complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi
  Afeccions classificables a O00-O9A

  Exclou 2: avortament habitual (N96)
  Z87.51 Antecedents personals de treball de part preterme
   Exclou 1: embaràs actual amb antecedents de treball de part preterme (O09.21-)
  Z87.59 Antecedents personals d'altres complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi
   Antecedents personals de malaltia trofoblàstica
 Z87.7 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides)
  Afeccions classificables a Q00-Q89 que s'han reparat o corregit

  Exclou 1: malformacions congènites que s'han corregit o reparat parcialment però que encara
requereixen tractament mèdic —codifiqueu l'afecció

  

Exclou 2: altres tipus d'estat postprocedimental (Z98.-)
antecedents personals de tractament mèdic (Z92.-)
estat d'òrgan i teixit trasplantats (Z94.-)
presència d'altres dispositius (Z97.-)
presència d'altres implants funcionals (Z96.-)
presència d'implants i empelts cardiovasculars (Z95.-)

  Z87.71 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) de l'aparell
genitourinari

   Z87.710 Antecedents personals d'hipospàdies (corregit)

   Z87.718 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)
especificades de l'aparell genitourinari

  Z87.72 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) del sistema
nerviós i els òrgans dels sentits

   Z87.720 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) d'ull

   Z87.721 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides)
d'orella

   Z87.728 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)
especificades del sistema nerviós i els òrgans dels sentits

  Z87.73 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) de l'aparell
digestiu

   Z87.730 Antecedents personals de llavi fes i paladar fes (corregits)

   Z87.738 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)
especificades de l'aparell digestiu

  Z87.74 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) del cor i l'aparell
circulatori

  Z87.75 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) de l'aparell
respiratori

  Z87.76 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) del tegument,
les extremitats i el sistema musculoesquelètic

  Z87.79 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)

   Z87.790 Antecedents personals de malformacions congènites (corregides) de
cara i coll

   Z87.798 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)
 Z87.8 Antecedents personals d'altres afeccions especificades
  Exclou 2: antecedents personals d'autolesió (Z91.5)
  Z87.81 Antecedents personals de fractura traumàtica (guarida)
   Exclou 2: antecedents personals de fractura no traumàtica (guarida) (Z87.31-)
  Z87.82 Antecedents personals d'altres lesions i traumatismes físics (guarits)
   Afeccions classificables a S00-T88, excepte fractures traumàtiques
   Z87.820 Antecedents personals de traumatisme cranial
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    Exclou 1: antecedents personals d'atac isquèmic transitori (AIT) i
infart cerebral sense dèficits residuals (Z86.73)

   Z87.821 Antecedents personals de cos estrany retingut completament eliminat
   Z87.828 Antecedents personals d'altres lesions i traumatismes físics (guarits)
  Z87.89 Antecedents personals d'altres afeccions especificades
   Z87.890 Antecedents personals de canvi de sexe
   Z87.891 Antecedents personals de dependència de la nicotina
    Exclou 1: dependència de la nicotina actual (F17.2-)
   Z87.892 Antecedents personals d'anafilaxi

    

Codifiqueu
també:

l'estat d'al·lèrgia, com ara:
estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes
biològics (Z88.-)
estat d'al·lèrgia, excepte al·lèrgia a fàrmacs i productes
biològics (Z91.0-)

   Z87.898 Antecedents personals d'altres afeccions especificades
Z88 Estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics
 Exclou 2: estat d'al·lèrgia, excepte al·lèrgia a fàrmacs i productes biològics (Z91.0-)
 Z88.0 Estat d'al·lèrgia a la penicil·lina
 Z88.1 Estat d'al·lèrgia a altres antibiòtics
 Z88.2 Estat d'al·lèrgia a les sulfonamides
 Z88.3 Estat d'al·lèrgia a altres antiinfecciosos
 Z88.4 Estat d'al·lèrgia a anestèsic
 Z88.5 Estat d'al·lèrgia a narcòtic
 Z88.6 Estat d'al·lèrgia a analgèsic
 Z88.7 Estat d'al·lèrgia a sèrum i vacuna
 Z88.8 Estat d'al·lèrgia a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics
 Z88.9 Estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats
Z89 Absència adquirida d'extremitat

 
Inclou: estat d'amputació

pèrdua d'extremitat postprocedimental
pèrdua d'extremitat posttraumàtica

 Exclou 1: absència congènita d'extremitats (Q71-Q73)
deformitats adquirides de les extremitats (M20-M21)

 Z89.0 Absència adquirida de polze i altres dits de la mà
  Z89.01 Absència adquirida de polze
   Z89.011 Absència adquirida, polze dret
   Z89.012 Absència adquirida, polze esquerre
   Z89.019 Absència adquirida, polze no especificat
  Z89.02 Absència adquirida d'altres dits de la mà
   Exclou 2: absència adquirida de polze (Z89.01-)
   Z89.021 Absència adquirida, dit de la mà dreta
   Z89.022 Absència adquirida, dit de la mà esquerra
   Z89.029 Absència adquirida, dit de mà no especificada
 Z89.1 Absència adquirida de mà i canell
  Z89.11 Absència adquirida de mà
   Z89.111 Absència adquirida, mà dreta
   Z89.112 Absència adquirida, mà esquerra
   Z89.119 Absència adquirida, mà no especificada
  Z89.12 Absència adquirida de canell
   Desarticulació de canell
   Z89.121 Absència adquirida, canell dret
   Z89.122 Absència adquirida, canell esquerre
   Z89.129 Absència adquirida, canell no especificat
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 Z89.2 Absència adquirida d'extremitat superior per sobre el canell
  Z89.20 Absència adquirida d'extremitat superior, nivell no especificat
   Z89.201 Absència adquirida de nivell no especificat, extremitat superior dreta

   Z89.202 Absència adquirida de nivell no especificat, extremitat superior
esquerra

   Z89.209 Absència adquirida de nivell no especificat, extremitat superior no
especificada

    Absència adquirida d'extremitat superior NE
  Z89.21 Absència adquirida d'extremitat superior per sota el colze
   Z89.211 Absència adquirida per sota el colze, extremitat superior dreta
   Z89.212 Absència adquirida per sota el colze, extremitat superior esquerra

   Z89.219 Absència adquirida per sota el colze, extremitat superior no
especificada

  Z89.22 Absència adquirida d'extremitat superior per sobre el colze
   Desarticulació de colze
   Z89.221 Absència adquirida per sobre el colze, extremitat superior dreta
   Z89.222 Absència adquirida per sobre el colze, extremitat superior esquerra

   Z89.229 Absència adquirida per sobre el colze, extremitat superior no
especificada

  Z89.23 Absència adquirida d'espatlla

   Absència adquirida d'articulació d'espatlla consecutiva a explantació de pròtesi articular
d'espatlla, amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense

   Z89.231 Absència adquirida, espatlla dreta
   Z89.232 Absència adquirida, espatlla esquerra
   Z89.239 Absència adquirida, espatlla no especificada
 Z89.4 Absència adquirida de dits del peu, peu i turmell
  Z89.41 Absència adquirida de dit gros del peu
   Z89.411 Absència adquirida, dit gros del peu dret
   Z89.412 Absència adquirida, dit gros del peu esquerre
   Z89.419 Absència adquirida, dit gros de peu no especificat
  Z89.42 Absència adquirida d'altres dits del peu
   Exclou 2: absència adquirida de dit gros del peu (Z89.41-)
   Z89.421 Absència adquirida, altres dits del peu dret
   Z89.422 Absència adquirida, altres dits del peu esquerre
   Z89.429 Absència adquirida, altres dits de peu no especificat
  Z89.43 Absència adquirida de peu
   Z89.431 Absència adquirida, peu dret
   Z89.432 Absència adquirida, peu esquerre
   Z89.439 Absència adquirida, peu no especificat
  Z89.44 Absència adquirida de turmell
   Desarticulació de turmell
   Z89.441 Absència adquirida, turmell dret
   Z89.442 Absència adquirida, turmell esquerre
   Z89.449 Absència adquirida, turmell no especificat
 Z89.5 Absència adquirida d'extremitat inferior per sota el genoll
  Z89.51 Absència adquirida d'extremitat inferior per sota el genoll
   Z89.511 Absència adquirida per sota el genoll, extremitat inferior dreta
   Z89.512 Absència adquirida per sota el genoll, extremitat inferior esquerra

   Z89.519 Absència adquirida per sota el genoll, extremitat inferior no
especificada

  Z89.52 Absència adquirida de genoll

   Absència adquirida d'articulació de genoll consecutiva a explantació de pròtesi articular de
genoll, amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense

   Z89.521 Absència adquirida, genoll dret
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   Z89.522 Absència adquirida, genoll esquerre
   Z89.529 Absència adquirida, genoll no especificat
 Z89.6 Absència adquirida d'extremitat inferior per sobre el genoll
  Z89.61 Absència adquirida d'extremitat inferior per sobre el genoll

   Absència adquirida d'extremitat inferior NE
Desarticulació de genoll

   Z89.611 Absència adquirida per sobre el genoll, extremitat inferior dreta
   Z89.612 Absència adquirida per sobre el genoll, extremitat inferior esquerra

   Z89.619 Absència adquirida per sobre el genoll, extremitat inferior no
especificada

  Z89.62 Absència adquirida de maluc

   
Absència adquirida d'articulació de maluc consecutiva a explantació de pròtesi articular de
maluc, amb presència de separador de ciment impregnat d'antibiòtic o sense
Desarticulació de maluc

   Z89.621 Absència adquirida, articulació de maluc dret
   Z89.622 Absència adquirida, articulació de maluc esquerre
   Z89.629 Absència adquirida, articulació de maluc no especificat
 Z89.9 Absència adquirida d'extremitat no especificada
Z90 Absència adquirida d'òrgans no classificada a cap altre lloc
 Inclou: pèrdua posttraumàtica o postprocedimental d'una part del cos NCAL

 Exclou 1: absència congènita —v. l'índex alfabètic

 Exclou 2: absència de glàndules endocrines postprocedimental (E89.-)
 Z90.0 Absència adquirida de part del cap i el coll
  Z90.01 Absència adquirida d'ull
  Z90.02 Absència adquirida de laringe
  Z90.09 Absència adquirida d'altres parts del cap i el coll
   Absència adquirida de nas

   Exclou 2: dents (K08.1)
 Z90.1 Absència adquirida de mama i mugró
  Z90.10 Absència adquirida, mama i mugró no especificats
  Z90.11 Absència adquirida, mama i mugró drets
  Z90.12 Absència adquirida, mama i mugró esquerres
  Z90.13 Absència adquirida, mama i mugró, bilateral
 Z90.2 Absència adquirida de [part de] pulmó
 Z90.3 Absència adquirida de [part de] l'estómac
 Z90.4 Absència adquirida d'altres parts del tub digestiu especificades
  Z90.41 Absència adquirida de pàncrees

   Codifiqueu
també:

insuficiència pancreàtica exocrina (K86.81)

   
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar qualsevol associació amb:
diabetis mellitus, postpancreatectomia (E13.-)
ús d'insulina (Z79.4)

   Z90.410 Absència adquirida de pàncrees, total
    Absència adquirida de pàncrees NE
   Z90.411 Absència adquirida de pàncrees, parcial
  Z90.49 Absència adquirida d'altres parts del tub digestiu especificades
 Z90.5 Absència adquirida de ronyó
 Z90.6 Absència adquirida d'altres parts del tracte urinari
  Absència adquirida de bufeta urinària
 Z90.7 Absència adquirida d'òrgans genitals
  Exclou 1: antecedents personals de canvi de sexe (Z87.890)

  Exclou 2: mutilació genital femenina (N90.81-)
  Z90.71 Absència adquirida de coll uterí i úter
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   Z90.710 Absència adquirida tant de coll uterí com d'úter

    Absència adquirida d'úter NE
Estat de posthisterectomia total

   Z90.711 Absència adquirida d'úter amb monyó cervical romanent
    Estat de posthisterectomia parcial amb monyó cervical romanent
   Z90.712 Absència adquirida de coll uterí amb úter romanent
  Z90.72 Absència adquirida d'ovaris
   Z90.721 Absència adquirida d'ovaris, unilateral
   Z90.722 Absència adquirida d'ovaris, bilateral
  Z90.79 Absència adquirida d'altres òrgans genitals
 Z90.8 Absència adquirida d'altres òrgans
  Z90.81 Absència adquirida de melsa
  Z90.89 Absència adquirida d'altres òrgans
Z91 Factors de risc personal no classificats a cap altre lloc

 

Exclou 2: antecedents personals de lesions i traumatismes físics (Z87.81, Z87.82-)
contacte i exposició (sospitada) perillosos per a la salut (Z77.-)
exposició a contaminació i altres problemes relacionats amb l'entorn físic (Z77.1-)
exposició per causa professional a factors de risc (Z57.-)
mutilació genital femenina (N90.81-)

 Z91.0 Estat d'al·lèrgia, excepte al·lèrgia a fàrmacs i productes biològics
  Exclou 2: estat d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics (Z88.-)
  Z91.01 Estat d'al·lèrgia alimentària
   Exclou 2: estat d'al·lèrgia a additius alimentaris (Z91.02)
   Z91.010 Al·lèrgia als cacauets
   Z91.011 Al·lèrgia als productes làctics
    Exclou 1: intolerància a la lactosa (E73.-)
   Z91.012 Al·lèrgia als ous
   Z91.013 Al·lèrgia al peix i al marisc

    Al·lèrgia al marisc
Al·lèrgia a la tinta de pop o calamar

   Z91.018 Al·lèrgia a altres aliments
    Al·lèrgia als fruits secs, excepte cacauets
  Z91.02 Estat d'al·lèrgia a additius alimentaris
  Z91.03 Estat d'al·lèrgia a insectes
   Z91.030 Estat d'al·lèrgia a les abelles
   Z91.038 Estat d'al·lèrgia a altres insectes
  Z91.04 Estat d'al·lèrgia a substàncies no medicinals
   Z91.040 Estat d'al·lèrgia al làtex
    Estat de sensibilitat al làtex
   Z91.041 Estat d'al·lèrgia al contrast radiogràfic
    Estat d'al·lèrgia als medis de contrast emprats en radiodiagnòstic
   Z91.048 Estat d'al·lèrgia a altres substàncies no medicinals
  Z91.09 Altres tipus d'estat d'al·lèrgia, excepte al·lèrgia a fàrmacs i productes biològics
 Z91.1 Incompliment de pauta i tractament mèdics per part del pacient
  Z91.11 Incompliment de règim alimentari per part del pacient
  Z91.12 Infradosificació intencionada de pauta de tractament per part del pacient

   Codifiqueu
primer:

la infradosificació de medicament (T36-T50) amb cinquè o sisè caràcter
6

   
Exclou 1: intoxicació (sobredosi) —codifiqueu la intoxicació

reacció adversa a fàrmac prescrit pres segons les indicacions —
codifiqueu la reacció adversa

   Z91.120 Infradosificació intencionada de pauta de tractament per part del
pacient causada per dificultats econòmiques
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   Z91.128 Infradosificació intencionada de pauta de tractament per part del
pacient per una altra raó

  Z91.13 Infradosificació no intencionada de pauta de tractament per part del pacient

   Codifiqueu
primer:

la infradosificació de medicament (T36-T50) amb cinquè o sisè caràcter
6

   
Exclou 1: intoxicació (sobredosi) —codifiqueu la intoxicació

reacció adversa a fàrmac prescrit pres segons les indicacions —
codifiqueu la reacció adversa

   Z91.130 Infradosificació no intencionada de pauta de tractament per part del
pacient causada per debilitat relacionada amb l'edat

   Z91.138 Infradosificació no intencionada de pauta de tractament per part del
pacient per una altra raó

  Z91.14 Altres tipus d'incompliment de pauta de tractament per part del pacient
   Infradosificació de medicament per part del pacient NE
  Z91.15 Incompliment per part del pacient amb diàlisi renal
  Z91.19 Incompliment per part del pacient amb altres pautes i tractaments mèdics
   Seguiment inadequat de tractament mèdic
 Z91.4 Antecedents personals de trauma psicològic no classificats a cap altre lloc
  Z91.41 Antecedents personals d'abús o maltractament en l'edat adulta
   Exclou 2: antecedents personals d'abús o maltractament en la infància (Z62.81-)

   Z91.410 Antecedents personals d'abús sexual o maltractament físic en l'edat
adulta

    Exclou 1: abús sexual actual de l'adult (T74.21, T76.11)
maltractament físic actual de l'adult (T74.11, T76.11)

   Z91.411 Antecedents personals de maltractament psicològic en l'edat adulta
   Z91.412 Antecedents personals de desatenció en l'edat adulta
    Exclou 1: desatenció actual de l'adult (T74.01, T76.01)

   Z91.419 Antecedents personals d'abús o maltractament no especificat en l'edat
adulta

  Z91.42 Antecedents personals d'explotació laboral o sexual forçada
  Z91.49 Altres antecedents personals de trauma psicològic no classificats a cap altre lloc
 Z91.5 Antecedents personals d'autolesió

  
Antecedents personals de temptativa de suïcidi
Antecedents personals d'intoxicació autoinfligida
Antecedents personals d'intent de suïcidi

 Z91.8 Altres tipus especificats de factor de risc personal no classificats a cap altre lloc
  Z91.81 Antecedents de caiguda
   Risc de caiguda
  Z91.82 Antecedents personals de desplegament militar

   
Individu (civil o militar) amb antecedents de guerra militar, manteniment de la pau i
desplegament humanitari (conflicte actual o passat)
Retorn de desplegament militar

  Z91.83 Inquietud psicomotora en malalties classificades en un altre lloc

   

Codifiqueu
primer:

el trastorn subjacent, com ara:
autisme o trastorn generalitzat del desenvolupament (F84.-)
demència no especificada amb alteració del comportament (F03.9-)
discapacitats intel·lectuals (F70-F79)
malaltia d'Alzheimer (G30.-)

  Z91.84 Factors de risc relatius a la salut oral
   Z91.841 Risc de càries dental, baix
   Z91.842 Risc de càries dental, moderat
   Z91.843 Risc de càries dental, alt
   Z91.849 Risc de càries dental, grau no especificat
  Z91.89 Altres tipus especificats de factor de risc personal no classificats a cap altre lloc
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Z92 Antecedents personals de tractament mèdic
 Exclou 2: estats postprocedimentals (Z98.-)
 Z92.0 Antecedents personals de contracepció

  
Exclou 1: aconsellament o control de pràctiques contraceptives actuals (Z30.-)

presència de dispositiu contraceptiu (intrauterí) (Z97.5)
ús de contracepció a llarg termini (actual) (Z79.3)

 Z92.2 Antecedents personals de tractament farmacològic
  Exclou 2: tractament farmacològic a llarg termini (actual) (Z79.-)
  Z92.21 Antecedents personals de quimioteràpia antineoplàstica
  Z92.22 Antecedents personals de tractament amb fàrmacs monoclonals
  Z92.23 Antecedents personals de tractament amb estrògens
  Z92.24 Antecedents personals de tractament amb esteroides
   Z92.240 Antecedents personals de tractament amb esteroides inhalats
   Z92.241 Antecedents personals de tractament amb esteroides sistèmics
    Antecedents personals de tractament amb esteroides NE
  Z92.25 Antecedents personals de tractament amb immunosupressors
   Exclou 2: antecedents personals de tractament amb esteroides (Z92.24)
  Z92.29 Antecedents personals d'altres tractaments farmacològics
 Z92.3 Antecedents personals d'irradiació
  Antecedents personals d'exposició a radiació terapèutica

  Exclou 1: exposició a radiació en l'entorn físic (Z77.12)
exposició per causa professional a radiació (Z57.1)

 Z92.8 Antecedents personals d'altres tractaments mèdics
  Z92.81 Antecedents personals d'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)

  Z92.82 Estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores
abans de l'ingrés al centre actual

   
Codifiqueu
primer:

l'afecció que requereix administració de tPA, com ara:
infart agut de miocardi (I21.-, I22.-)
infart cerebral agut (I63.-)

  Z92.83 Antecedents personals de sedació moderada fallida
   Antecedents personals de sedació conscient fallida

   Exclou 2: sedació moderada fallida durant un procediment (T88.52)
  Z92.84 Antecedents personals de consciència no intencionada sota anestèsia general

   Exclou 2: consciència no intencionada sota anestèsia general durant un
procediment (T88.53)

  Z92.89 Antecedents personals d'altres tractaments mèdics
Z93 Estat d'obertura artificial

 Exclou 1: complicacions d'estoma extern (J95.0-, K94.-, N99.5-)
obertures artificials que requereixen cura o tractament (Z43.-)

 Z93.0 Estat de traqueostomia
 Z93.1 Estat de gastrostomia
 Z93.2 Estat d'ileostomia
 Z93.3 Estat de colostomia
 Z93.4 Altres tipus d'estat d'obertura artificial del tub digestiu
 Z93.5 Estat de cistostomia
  Z93.50 Estat de cistostomia no especificat
  Z93.51 Estat de vesicostomia cutània
  Z93.52 Estat de vesicostomia apendicular
  Z93.59 Altres tipus d'estat de cistostomia
 Z93.6 Altres tipus d'estat d'obertura artificial del tracte urinari

  
Estat de nefrostomia
Estat d'ureterostomia
Estat d'uretrostomia
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 Z93.8 Altres tipus d'estat d'obertura artificial
 Z93.9 Estat d'obertura artificial no especificada
Z94 Estat d'òrgan i teixit trasplantats
 Inclou: òrgan o teixit substituïts per trasplantament heterogeni o homogeni

 Exclou 1: complicacions d'òrgan o teixit trasplantats —v. l'índex alfabètic

 Exclou 2: presència d'empelts vasculars (Z95.-)
 Z94.0 Estat de trasplantament de ronyó
 Z94.1 Estat de trasplantament de cor

  Exclou 1: estat de cor artificial (Z95.812)
estat de substitució de vàlvula cardíaca (Z95.2-Z95.4)

 Z94.2 Estat de trasplantament de pulmó
 Z94.3 Estat de trasplantament de cor i pulmons
 Z94.4 Estat de trasplantament de fetge
 Z94.5 Estat de trasplantament de pell
  Estat d'autotrasplantament de pell
 Z94.6 Estat de trasplantament ossi
 Z94.7 Estat de trasplantament corneal
 Z94.8 Estat d'altres òrgans i teixits trasplantats
  Z94.81 Estat de trasplantament de medul·la òssia
  Z94.82 Estat de trasplantament d'intestí
  Z94.83 Estat de trasplantament de pàncrees
  Z94.84 Estat de trasplantament de cèl·lules mare
  Z94.89 Estat d'altres òrgans i teixits trasplantats
 Z94.9 Estat d'òrgan i teixit trasplantats no especificats
Z95 Presència d'implants i empelts cardiovasculars
 Exclou 2: complicacions de dispositius, implants i empelts cardiovasculars (T82.-)
 Z95.0 Presència de marcapassos cardíac
  Presència de marcapassos per a teràpia de resincronització cardíaca (M-TRC)

  

Exclou 1: ajustament o control de dispositiu cardíac (Z45.0-)
ajustament o control de marcapassos cardíac (Z45.0)
presència de desfibril·lador cardíac automàtic (implantable) amb marcapassos
cardíac sincrònic (Z95.810)

 Z95.1 Presència d'empelt per a derivació aortocoronària
  Presència d'empelt de derivació d'artèria coronària
 Z95.2 Presència de vàlvula cardíaca protètica
  Presència de vàlvula cardíaca NE
 Z95.3 Presència de vàlvula cardíaca xenogènica
 Z95.4 Presència de substitució d'altres vàlvules cardíaques
 Z95.5 Presència d'implant i empelt per a angioplàstia coronària
  Exclou 1: estat d'angioplàstia coronària sense implants ni empelts (Z98.61)
 Z95.8 Presència d'altres implants i empelts cardiovasculars
  Z95.81 Presència d'altres implants i empelts cardíacs
   Z95.810 Presència de desfibril·lador cardíac automàtic (implantable)

    

Presència de desfibril·lador cardíac automàtic (implantable) amb
marcapassos cardíac sincrònic
Presència de desfibril·lador/cardioversor (ICD)
Presència de desfibril·lador per a teràpia de resincronització cardíaca (D-
TRC)

   Z95.811 Presència de dispositiu d'assistència cardíaca
   Z95.812 Presència de cor artificial completament implantable
   Z95.818 Presència d'altres implants i empelts cardíacs
  Z95.82 Presència d'altres implants i empelts vasculars
   Z95.820 Estat d'angioplàstia vascular perifèrica amb implants i empelts

1532



    Exclou 1: angioplàstia vascular perifèrica sense implants ni empelts
(Z98.62)

   Z95.828 Presència d'altres implants i empelts vasculars
    Presència de pròtesi intravascular NCAL
 Z95.9 Presència d'implant i empelt cardiovasculars no especificats
Z96 Presència d'altres implants funcionals

 Exclou 2: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46)
complicacions de dispositius protètics, implants i empelts interns (T82-T85)

 Z96.0 Presència d'implants urogenitals
 Z96.1 Presència de lent intraocular
  Presència de pseudofàquia
 Z96.2 Presència d'implants otològics i audiològics
  Z96.20 Presència d'implant otològic i audiològic no especificats
  Z96.21 Estat d'implant coclear
  Z96.22 Estat de tub de miringotomia
  Z96.29 Presència d'altres implants otològics i audiològics

   
Presència d'audiòfon de conducció òssia
Presència de stent de la trompa d'Eustaqui
Substitució d'estrep

 Z96.3 Presència de laringe artificial
 Z96.4 Presència d'implants endocrins
  Z96.41 Presència de bomba d'insulina (externa) (interna)
  Z96.49 Presència d'altres implants endocrins
 Z96.5 Presència d'implants mandibulars i d'arrels dentals
 Z96.6 Presència d'implants articulars ortopèdics
  Z96.60 Presència d'implant articular ortopèdic no especificat
  Z96.61 Presència d'articulació artificial d'espatlla
   Z96.611 Presència d'articulació artificial, espatlla dreta
   Z96.612 Presència d'articulació artificial, espatlla esquerra
   Z96.619 Presència d'articulació artificial, espatlla no especificada
  Z96.62 Presència d'articulació artificial de colze
   Z96.621 Presència d'articulació artificial, colze dret
   Z96.622 Presència d'articulació artificial, colze esquerre
   Z96.629 Presència d'articulació artificial, colze no especificat
  Z96.63 Presència d'articulació artificial de canell
   Z96.631 Presència d'articulació artificial, canell dret
   Z96.632 Presència d'articulació artificial, canell esquerre
   Z96.639 Presència d'articulació artificial, canell no especificat
  Z96.64 Presència d'articulació artificial de maluc
   Substitució articular de maluc (parcial) (total)
   Z96.641 Presència d'articulació artificial, maluc dret
   Z96.642 Presència d'articulació artificial, maluc esquerre
   Z96.643 Presència d'articulació artificial, maluc, bilateral
   Z96.649 Presència d'articulació artificial, maluc no especificat
  Z96.65 Presència d'articulació artificial de genoll
   Z96.651 Presència d'articulació artificial, genoll dret
   Z96.652 Presència d'articulació artificial, genoll esquerre
   Z96.653 Presència d'articulació artificial, genoll, bilateral
   Z96.659 Presència d'articulació artificial, genoll no especificat
  Z96.66 Presència d'articulació artificial de turmell
   Z96.661 Presència d'articulació artificial, turmell dret
   Z96.662 Presència d'articulació artificial, turmell esquerre
   Z96.669 Presència d'articulació artificial, turmell no especificat
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  Z96.69 Presència d'altres implants articulars ortopèdics
   Z96.691 Substitució articular de dit, mà dreta
   Z96.692 Substitució articular de dit, mà esquerra
   Z96.693 Substitució articular de dit, mà, bilateral
   Z96.698 Presència d'altres implants articulars ortopèdics
 Z96.7 Presència d'implants d'altres ossos i tendons
  Presència de placa cranial
 Z96.8 Presència d'altres implants funcionals especificats
  Z96.81 Presència de pell artificial
  Z96.82 Presència de neuroestimulador

   

Presència de neuroestimulador cerebral
Presència de neuroestimulador gàstric
Presència de neuroestimulador de nervi vague
Presència de neuroestimulador de nervi sacre
Presència de neuroestimulador de nervi perifèric
Presència de neuroestimulador de la medul·la espinal

  Z96.89 Presència d'altres implants funcionals especificats
 Z96.9 Presència d'implant funcional no especificat
Z97 Presència d'altres dispositius
 Exclou 1: complicacions de dispositius protètics, implants i empelts interns (T82-T85)

 Exclou 2: col·locació i ajustament de dispositius protètics i altres dispositius (Z44-Z46)
presència de dispositiu de drenatge de líquid cefalorraquidi (Z98.2)

 Z97.0 Presència d'ull artificial
 Z97.1 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial)
  Z97.10 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial) no especificada
  Z97.11 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat superior dreta
  Z97.12 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat superior esquerra
  Z97.13 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat inferior dreta
  Z97.14 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat inferior esquerra
  Z97.15 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat superior, bilateral
  Z97.16 Presència d'extremitat artificial (completa) (parcial), extremitat inferior, bilateral
 Z97.2 Presència de dispositiu protètic dental (complet) (parcial)
  Presència de dentadures (completes) (parcials)
 Z97.3 Presència d'ulleres i lents de contacte
 Z97.4 Presència d'audiòfon extern
 Z97.5 Presència de dispositiu contraceptiu (intrauterí)

  Exclou 1: verificació, reinserció o retirada de contraceptiu d'implantació subdèrmica (Z30.46)
verificació, reinserció o retirada de dispositiu contraceptiu intrauterí (Z30.43-)

 Z97.8 Presència d'altres dispositius especificats
Z98 Altres tipus d'estat postprocedimental

 
Exclou 2: assistència mèdica de seguiment (Z08-Z09)

complicacions postprocedimentals —v. l'índex alfabètic
cures posteriors (Z43-Z49, Z51)

 Z98.0 Estat de derivació i anastomosi intestinals

  
Exclou 2: estat de cirurgia bariàtrica (Z98.84)

estat de cirurgia de l'obesitat (Z98.84)
estat de derivació gàstrica (Z98.84)

 Z98.1 Estat d'artròdesi
 Z98.2 Presència de dispositiu de drenatge de líquid cefalorraquidi
  Presència de derivació de LCR
 Z98.3 Estat de col·lapse de pulmó posterior a un procediment terapèutic

  Codifiqueu
primer:

la malaltia subjacent

 Z98.4 Estat consecutiu a extracció de cataracta
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Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar l'estat d'implant de lent intraocular (Z96.1)

  Exclou 1: afàquia (H27.0)
  Z98.41 Estat consecutiu a extracció de cataracta, ull dret
  Z98.42 Estat consecutiu a extracció de cataracta, ull esquerre
  Z98.49 Estat consecutiu a extracció de cataracta, ull no especificat
 Z98.5 Estat d'esterilització

  Exclou 1: infertilitat femenina (N97.-)
infertilitat masculina (N46.-)

  Z98.51 Estat de lligadura de trompes
  Z98.52 Estat de vasectomia
 Z98.6 Estat d'angioplàstia
  Z98.61 Estat d'angioplàstia coronària
   Exclou 1: estat d'angioplàstia coronària perifèrica amb implant i empelt (Z95.5)
  Z98.62 Estat d'angioplàstia vascular perifèrica
   Exclou 1: estat d'angioplàstia vascular perifèrica amb implant i empelt (Z95.820)
 Z98.8 Altres tipus especificats d'estat postprocedimental
  Z98.81 Estat de procediment dental
   Z98.810 Estat de segellat dental
   Z98.811 Estat de restauració dental

    Estat de corona dental
Estat d'empastament dental

   Z98.818 Altres tipus d'estat de procediment dental
  Z98.82 Estat d'implant mamari
   Exclou 1: estat de retirada d'implant mamari (Z98.86)
  Z98.83 Estat d'ampul·la de filtració (vítria) després de cirurgia de glaucoma

   Exclou 1: inflamació (infecció) d'ampul·la de drenatge postprocedimental
(H59.4-)

  Z98.84 Estat de cirurgia bariàtrica

   
Estat de cerclatge gàstric
Estat de derivació gàstrica per obesitat
Estat de cirurgia de l'obesitat

   Exclou 1: estat de cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, el part o el puerperi
(O99.84)

   Exclou 2: estat de derivació i anastomosi intestinals (Z98.0)
  Z98.85 Estat d'extracció d'òrgan trasplantat
   Òrgan trasplantat extret prèviament a causa de complicació, fallida, rebuig o infecció

   Exclou 1: assistència per a extracció d'òrgan trasplantat —codifiqueu la
complicació d'òrgan trasplantat (T86.-)

  Z98.86 Antecedents personals de retirada d'implant mamari
  Z98.87 Antecedents personals de procediment intrauterí
   Z98.870 Antecedents personals de procediment intrauterí durant l'embaràs

    

Exclou 2: complicacions per procediment intrauterí en embaràs
actual (O35.7)
supervisió d'embaràs actual amb antecedents de
procediment intrauterí durant embaràs previ (O09.82-)

   Z98.871 Antecedents personals de procediment intrauterí durant l'etapa fetal
  Z98.89 Altres tipus especificats d'estat postprocedimental
   Z98.890 Altres tipus especificats d'estat postprocedimental
    Antecedents personals de cirurgia no classificats a cap altre lloc
   Z98.891 Antecedents de cicatriu uterina de cirurgia prèvia
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    Exclou 1: assistència materna causada per cicatriu uterina de
cirurgia prèvia (O34.2-)

Z99 Dependència de màquines i dispositius facilitadors no classificada a cap altre lloc
 Exclou 1: estat de marcapassos cardíac (Z95.0)
 Z99.0 Dependència d'aspirador
 Z99.1 Dependència de respirador
  Dependència de ventilador
  Z99.11 Estat de dependència de respirador [ventilador]
  Z99.12 Assistència per dependència de respirador [ventilador] durant una avaria elèctrica
   Exclou 1: complicació mecànica del respirador [ventilador] (J95.850)
 Z99.2 Dependència de diàlisi renal

  

Estat d'hemodiàlisi
Estat de diàlisi peritoneal
Presència de derivació arteriovenosa per a diàlisi
Estat de diàlisi renal NE

  Exclou 1: assistència per a col·locació i ajustament de catèter de diàlisi (Z49.0-)

  Exclou 2: incompliment de diàlisi renal (Z91.15)
 Z99.3 Dependència de cadira de rodes
  Estat de permanència en cadira de rodes

  
Codifiqueu
primer:

la causa de dependència, com ara:
distròfia muscular (G71.0-)
obesitat (E66.-)

 Z99.8 Dependència d'altres màquines i dispositius facilitadors
  Z99.81 Dependència d'oxigen suplementari
   Dependència d'oxigen a llarg termini
  Z99.89 Dependència d'altres màquines i dispositius facilitadors
   Dependència de màquina o dispositiu NE
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Capítol 22
Codis per a propòsits especials (U00-U85)
Aquest capítol conté els blocs següents:
U00-U49 Assignació provisional de noves malalties d'etiologia incerta o casos d'emergència
Assignació provisional de noves malalties d'etiologia incerta o casos d'emergència (U00-U49)
U07 Casos d'emergència U07
 U07.0 Trastorn relacionat amb el vaporeig

  

Dany pulmonar relacionat amb el dabbing (consum de concentrat de cànnabis per inhalació)
Lesió pulmonar relacionada amb el dabbing (consum de concentrat de cànnabis per inhalació)
Lesió pulmonar associada a l'ús de cigarretes electròniques o al vaporeig
Dany pulmonar relacionat amb les cigarretes electròniques
Lesió pulmonar relacionada amb les cigarretes electròniques

  

Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar manifestacions, com ara:
diarrea (R19.7)
dolor abdominal (R10.84)
pèrdua de pes (R63.4)
pneumònia lipoidal (J69.1)
síndrome del destret respiratori agut (J80)
trastorn pulmonar intersticial induït per fàrmacs (J70.4)

 U07.1 COVID-19

  
Empreu un
codi
addicional:

codi per a identificar la pneumònia o altres manifestacions, com ara:
pneumònia causada per COVID-19 (J12.82)

  

Exclou 2: coronavirus que causa malalties classificades en un altre lloc (B97.2-)
infecció per coronavirus no especificada (B34.2)
pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu
(SARS) (J12.81)

U09 COVID-19 persistent
 U09.9 COVID-19 persistent no especificada

  

Nota: Aquest codi permet establir un vincle amb la COVID-19.
Aquest codi no s'ha d'utilitzar en casos en què encara es presenti COVID-19 activa.
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

  

Codifiqueu
primer:

l'afecció específica relacionada amb la COVID-19, si es coneix, com ara:
embòlia pulmonar (I26 -)
fallida respiratòria crònica (J96.1-)
fibrosi pulmonar (J84.10)
pèrdua del sentit de l'olfacte (R43.8)
pèrdua del sentit del gust (R43.8)
síndrome inflamatòria multisistèmica (M35.81)
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